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D

udarik ez da hiriak, gaur egun, ezin konta ahal hezkuntza aukera dituela. Baina, aukera
horiek hiri benetan hezitzaile batean gauzatzeko, nahitaezkoa izango da, ohiko zereginak ez
ezik, hezkuntza zeregina ere egitea eta aurrera eramatea.
Hezkuntza ahalmena bultzatzeko ibilbide honetan, Gasteiz kontzientziatu da rol bat baduela
espazio pedagogiko gisa; kulturako eta jokabideetako eredu berrien bultzatzaile gisa. Azken
batean, ohartu da subjektu aktiboa dela, biztanleei etorkizuneko ikuspegiak sortze aldera.
Gasteizek bere baliabideak antolatu eta bideratu ditu, jakintza, zientzia, arte, sostengagarritasun,
osasun, kirol… eredu jakin batzuk eskaintze aldera; hau da, gizartekotzea, bestelakoa dena
errespetatzea, ingurumena babestea eta herritar parte hartzaileen balioak bultzatzeko jokabide
irizpideak ematen dituzten ereduak.
Hain zuzen ere helburu horiek behartuta, udal honetako arloek eta sailek, hezkuntzari zuzendutako
jarduerak koordinatzeaz gain, elkarrekin planiﬁkatu dituzte heziketa eta komunikazio estrategia
berriak.
Halaxe datorkigu, bada, orain esku artean duzuen 2007/2008 ikasturteko hezkuntza jardueren
programa. Espero dut hor sartutako esku-hartzeen eta planen sistemak gizartea eta kultura
dinamizatzeko tresna izango dela egiaz; hots, ekimenak piztuko dituela, parte hartzeko eta
ekintza berritzaileko aukerak sortuko dituela, jardun-esparruak eskainiko dituela, sormena
bultzatuko duela… Azken batean, sormena eta askatasuna sustatuko dituela.

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.

Patxi Lazcoz Baigorri
Gasteizko alkatea

aurkibidea
Hiri Hezitzaileen Kartan jasotako
oinarri eta konpromisoen laburpena
1.

Haur zein gazteek hiriak eskaintzen dituen prestakuntza, olgeta eta norberaren
garapenerako bitarteko eta aukerez gozatzeko eskubidea izango dute.

Agurra

3

2.

Udalek eraginkortasunez beteko dituzte hezkuntzaren alorrean egokitzen zaizkien
eskumenak.

Hiri Hezitzaileen Karta

4

3.

Hiriak ikuspuntu orokorra kontuan izanik bideratuko ditu prestakuntza aukerak,
era guztietako pertsona eta taldeei arreta emateko, eta marjinazioa eta bazterketa
saihesteko neurriak hartuko ditu.

W Ingurumena

11

4.

Hiriko udal politikaren arduradunek informazio zehatza izan beharko dute bertako
haur eta gazteen egoera nahiz beharrei buruz.

W Hiria ezagutzea

27

5.

Udalak haur eta gazteen garapen sozial, moral eta kulturalerako ekipamendu eta
zerbitzu egokiak eskainiko ditu.

W Kultura, aisia eta denbora librea

37

6.

Hiria gurasoek prestakuntza egokia izan dezaten ahalegindu behar da, seme-alabei
hiria ezagutzen eta elkarrenganako begirune giroan erabiltzen lagun diezaieten.

W Artearen eta ikus-entzunezkoen alorreko hezkuntza

45

7.

Hiriak gizartean lanpostu bat betetzeko itxaropena eskaini behar die nerabe eta
gazteei, norabidea aukeratzeko behar duten aholkularitza emanez, eta gizarte
jarduera ugaritan parte hartzeko bideak eskainiko dizkie.

W Gorputz eta kirol hezkuntza

65

W Osasunerako hezkuntza

77

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-kalitate bermatu beharko dute; horretarako ingurumen osasuntsua
behar da eta ingurune naturalarekin orekan dagoen hiri paisaia.

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.

W Trebetasun sozialak eta parte-hartzea

101

W Informazioa eta orientabidea

107

W Babesa eta segurtasuna

115

W Gurasoen prestakuntza

121

W Beste zenbait jarduera

129

Izena emateko orria

139
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Jolastuz ura ezagutu
Euskara zine aretoetara
Euskaraz dauden produktuen katalogoa
Ikastetxe ludoteketara joatea edo ludoteka ikastetxeetara
Opor programa
Zure neurrira
Antzerki-programazioa.
Neska-mutilentzako “Beñat Etxepare”aretoa
Familian
Bisita elkarreragileak eta lantegiak museoetan
Haur Hezkuntzako igeriketa
Izotz gaineko irristaketaren oinarrizko maila
Haurren istripuak
Baratzean nire lagunekin
Eraztun berdeari buruzko motxila didaktikoak
21 Eskola Agenda
Diru-laguntzetarako deialdiak
Udalaren Haur Eskolak
Udalaren Ordezkaritza Eskola-Kontseiluetan
Pisten bidezko ingurumen-lasterketa
Habia-kaxak: etxe bat gure lagun hegalarientzat
“Adoptatu zuhaitz bat eta hazi berarekin” kanpaina
Energia berriztagarriei buruzko lantegiak
Gardelegiko hondakindegiko jarduerak
Ibilbideak Armentiako basoan barrena
Ibilaldi dibertigarria Olariko baratzen barrena (Jarduera berria)
Ura: ezinbesteko laguna
Ibilbideak Zadorran barrena
Ikasleentzako jarduerak Salburuko Parkean
Ibilbidea Erdi Aroko Gasteizen zehar
Ibilbidea Udaletxean barna
Bisita Santa Maria Katedralera
Euskara zine aretoetara
Euskaraz dauden produktuen katalogoa
Ikastetxe ludoteketara joatea edo ludoteka ikastetxeetara
Opor programa
Musika adierazpena: Notak eskolan
Musika adierazpena: Klasedun musika
Jazz Uhinak Hirian Barrena
Gasteiztxo. Ikus-entzunezko eta plastikazko heziketa:
Arte Garaikidea (Jarduera berria)
Gasteiztxo. Ikus-entzunezko eta plastikazko heziketa:
Irudia irakurri
Ikuspegia aldatuz
Gehi ken berdin (+ / - / =)
Zinema eta giza eskubideen gelak
Jose Uruñuela Udal Dantza Kontserbatoriora bisita
Bide heziketarako marrazki lehiaketa
Zure neurrira
Antzerki-programazioa.
Neska-mutilentzako “Beñat Etxepare”aretoa
Familian
Bisita elkarreragileak eta lantegiak museoetan
Lehen hezkuntzako igeriketa
Izotz gaineko irristaketaren oinarrizko maila
Izotz gaineko kirol anitzeko jarduera
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Jarduera
• Eskolaz kanpoko kirol jarduerak.
“Kirola, hezteko giro eta bide” kanpaina
• Haurren istripuak
• Ondo gosaldu
• Bisita gidatua animaliak babesteko Zentrora
• Animaliak eta gizakiak: bizikidetza eta osasuna
• Baratzean nire lagunekin
• Osasunkume, bizitzaren abentura
• Familia-bitartekaritzari buruzko hitzaldiak nerabeentzat
• Emozio lantegia
• Eskubideen batzordeak
• “Lankidetza argazkietan jasoa” argazki erakusketa
• Eskolako bide hezkuntza
• 21 Eskola Agenda
• Diru-laguntzetarako deialdiak
• Udalaren Ordezkaritza Eskola-Kontseiluetan
• Magia ere kontsumogai

Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntza
(12-16 urte bitartean)

• Bisita Biocompostera-hiri hondakin solidoak
tratatzeko lantegia (Jarduera berria)
• Energia berriztagarriei buruzko lantegiak
• Ibilbideak Zabalganeko parkean barrena
• Ibilbideak Zadorran barrena
• Bisitak, Arakako edateko uren araztegira eta
Krispiñako ur zikinen araztegira
• Ibilbidea Erdi Aroko Gasteizen zehar
• Ibilbidea Gasteiz Neoklasikoan zehar
• Ibilbidea XIX. mendeko Zabalgunean zehar
• Bisita Santa Maria Katedralera
• Artxiboak
• Gazte hizkera
• Euskara zine aretoetara
• Ikastetxe ludoteketara joatea edo ludoteka ikastetxeetara
• Bisita gidatuak “Pilar Aróstegui” udal Artxibora
• Musika adierazpena: Hau ezaguna zait
• Musika adierazpena: Klasedun musika
• Jazz Uhinak Hirian Barrena
• Gasteiztxo. Ikus-entzunezko
eta plastikazko heziketa: Komunikabideak
• Ikuspegia aldatuz
• Gehi ken berdin (+ / - / =)
• Zinema eta giza eskubideen gelak
• Zure neurrira
• Antzerki-programazioa. Neska-mutilentzako
“Beñat Etxepare”aretoa
• Bisita elkarreragileak eta lantegiak museoetan
• Izotz gaineko irristaketaren oinarrizko maila
Izotz gaineko kirol anitzeko jarduera
• Oinarrizko eski-ikastaroak
• Surfa eta biologia
• Kirol egokitua ezagutzera ematea.
“Ez zaitez eserita geratu” kanpaina
• Arin kirol aldizkaria
• Ondo elikatu
• Bisita gidatua animaliak babesteko Zentrora
• Buru-osasunari buruzko sentsibilizazio eta prebentzio-programa
• Kerik gabeko gelak
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Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzaren Ondokoa
(16-18 urte bitartean)

Kontrohol gida
Cannabisa, informazioa eta arriskuak
Zineskola. Zinema irakaskuntzan
Droga arriskua
Hordago. Drogen erronkari aurre egitea
Gazteentzako psikologia-aholkularitzaren
hitzaldiak hitzaldiak (Jarduera berria)
Gazteentzako sexualitate-aholkularitzaren
Joera afektibo-sexualei buruzko prestakuntza (Jarduera berria)
Familia-bitartekaritzari buruzko hitzaldiak nerabeentzat
Emozio lantegia
Eskubideen batzordeak
PKTexpreses (Jarduera berria)
“Lankidetza argazkietan jasoa” argazki erakusketa
Kultura ekintzailea sustatzeko programa
Lan dinamizazioari eta lana bilatzeko teknikei
buruzko lantegiak eta prestakuntza ibilbideak
GPS proiektua
Bizikleta hirian
21 Eskola Agenda
Diru-laguntzetarako deialdiak
Udalaren Ordezkaritza Eskola-Kontseiluetan
Magia ere kontsumogai
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VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2007-2008
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Ingurumena

CEA-Ingurugiro Gaietarako Ikastegia

Irakasleak

VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2007-2008
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Ingurumena

Jarduera berria
CEA-Ingurugiro Gaietarako Ikastegia

Irakasleak

PISTEN BIDEZKO INGURUMEN-LASTERKETA
DESKRIBAPENA
Pisten jolas klasikoan oinarritutako jarduera da, bilaketa dokumentala eta elementuak naturan aurkitzea
nahasten dituena.
Animaliak identiﬁkatzeko hainbat pista daude liburu eta materialetara eramaten dituztenak ikasleak, eta bertan
informazioa eskuratuko dute. 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.

BISITA BIOCOMPOSTERA - HIRI HONDAKIN SOLIDOAK TRATATZEKO
LANTEGIA
DESKRIBAPENA
Hiri hondakin solidoen kudeaketarekin eta hondakin organikoen tratamenduarekin zerikusia duen jarduera.
Biocompostera egingo den bisitan hainbat jarduera sartzen dira: azalpena emateko ikus-entzunezkoa,
lantegiak eta lantegian zeharreko ibilbide gidatua, zeinetan hondakinek jarraitzen duten prozesua ikusten
baita.

HELBURUAK

HELBURUAK
- Gure ingurunean ohikoak diren espezieak ezagutu daitezen sustatzea.
- Hezkuntzaren hasierako etapetatik bilaketa dokumentalaren praktika sustatzea.

HARTZAILEAK

- Hiri hondakin solidoen tratamendua ezagutzea.
- Birziklatzeko ohitura sustatzea, bereziki hondakin organikoena.
- Hondakinen sorkuntzaren inguruan eta horri lotutako arazoen inguruan sentsibilizatzea.

HARTZAILEAK

Derrigorrezko Lehen Hezkuntzako 3. maila.

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1. eta 2. zikloak.

ANTOLAMENDUA
Lekua: Olarizuko etxaldea.
Egutegia: 2007ko urriaren 22tik azaroaren 27ra.
Ordutegia: 09:30etik 12:00etara.
Saioen iraupena: bi ordu eta erdi.
Parte hartzaileen gehienezko kopurua: ikastaldea.
Garraioa: jardueraren barruan.
Hizkuntza: gaztelania eta euskara.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Izena emateko ﬁtxa bete eta faxez, posta elektronikoz edo weborriaren bidez bidali, irailaren 28a baino lehen.
Eskabidea aurkeztu den hurrenkerari jarraituko zaio. Eskaera
gehiegi jasoz gero, jarduera bakoitzaren baldintzetara zorrotzen egokitzen diren eskaerek izango dute
lehentasuna: hartzaileak, ordutegiak, eta abar.
Ikastalde bakoitza bere irakaslearekin batera joango da, eta irakasle horren ardura izango da haiek behar
bezalako portaera erakustea jarduera hori gauzatzen den bitartean.
Ikasleek botak, jantzi beroak eta euritako zira eramatea komeni da. Autobusa zikinduta gera ez dadin,
ezinbestekoa da ordezko oinetakoak eramatea.
Jarduera horretara joatea ezinezkoa bada, xehetasun hori, behar bezala justiﬁkaturik, CEAri jakinaraziko zaio,
gutxienez bi lanegun lehenagotik. Justiﬁkaziorik gabe ez joateak jarduera horretan baja ematea eragingo du.
Ordaintzekoa: ez.

ESKAERA
Ingurugiro Gaietarako Ikastegia.
Posta-helbidea: Olarizuko etxaldea, z/g 01006 Gasteiz
Telefonoa: 945-162-696
Faxa: 945 162 695
e-posta: galcala@vitoria-gasteiz.org
Web-orria: www.vitoria-gasteiz.org

ANTOLAMENDUA
Lekua: Biocompost - Jundizko hiri hondakin solidoak tratatzeko lantegia.
Egutegia: 2008ko urtarrilaren 17tik otsailaren 15era.
Ordutegia: 09:30etik 12:00etara.
Saioen iraupena: bi ordu eta erdi.
Materialak: berariazko unitate didaktikoa.
Parte hartzaileen gehienezko kopurua: ikastaldea.
Garraioa: jardueraren barruan.
Hizkuntza: gaztelania eta euskara.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Izena emateko ﬁtxa bete eta faxez, posta elektronikoz edo web-orriaren bidez bidali, irailaren 28a baino
lehen.
Eskabideak aurkeztu diren hurrenkerari jarraituko zaio. Beraz, ahalik eta azkarren egitea gomendatzen da.
Jardueren egutegia ikastetxeetara bidaliko da urriko lehen hamabost egunetan.
Ikastalde 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, CEAri jakinaraziko
zaio, gutxienez bi lanegun lehenagotik. Justiﬁkaziorik gabe ez joateak jarduera horretan baja ematea
eragingo du.
Ordaintzekoa: ez.

ESKAERA

CEA - Ingurugiro Gaietarako Ikastegia.

Jesús Mª Mesanza
Posta-helbidea: Olarizuko etxaldea, z/g 01006 Gasteiz
Telefonoa: 945 162 696
Faxa: 945 162 695
e-posta: galcala@vitoria-gasteiz.org
Web-orria: www.vitoria-gasteiz.org

LAGUNTZAILEAK

ANTOLATZAILEA

Vital Kutxaren Gizarte Ekintza

CEA - Ingurugiro Gaietarako Ikastegia

ANTOLATZAILEA

LAGUNTZAILEAK
Vital Kutxaren Gizarte Ekintza
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VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2007-2008
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Ingurumena

CEA-Ingurugiro Gaietarako Ikastegia

Irakasleak

VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2007-2008
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Ingurumena

CEA-Ingurugiro Gaietarako Ikastegia

Irakasleak

“HABIA-KAXAK: ETXE BAT GURE LAGUN HEGALARIENTZAT”

“ADOPTATU ZUHAITZ BAT ETA HAZI BERAREKIN” KANPAINA

DESKRIBAPENA

DESKRIBAPENA

Habi-kaxak eraikitzea eta jartzea. Txoriak babesteko eta ugaltzeko espazioen garrantzia aztertzea.
1. fasea: Ikastetxeetan habia-kaxak eraikitzea. CEAk monitoreak, habia-kaxak, erremintak eta material
osagarriak eskainiko ditu.
2. fasea: Gasteizko Eraztun Berdeko parkeren 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.

Gasteizko udalerriko zuhaitz eta zuhaixka espezie autoktonoen inguruan sentsibilizatzeko kanpaina.
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.

HELBURUAK

- Herritarrei orokorrean eta ikasleei Gasteizko udalerriko baso autoktonoak ezagutaraztea eta haien zaintza
zein berreskuratzean parte har dezaketela jakinaraztea.

- Txoriek ugaltzeko dituzten behar zein ohiturak ezagutzera ematea.
- Bizirik irauteko eta ugaltzeko ahaleginean laguntzea habia-kaxak eraikiz eta jarriz.

HELBURUAK

HARTZAILEAK

Derrigorrezko Lehen Hezkuntzako 5. maila.

Derrigorrezko Lehen Hezkuntzako 3., 4., 5. eta 6. maila.
Herritarrak, oro har.

ANTOLAMENDUA

ANTOLAMENDUA

Lekua: Armentiako Basoa.
Egutegia: 1. fasea: 2008ko urtarrilaren 18tik 31ra. 2. fasea: 2008ko otsailaren 6tik 19ra. 3. fasea: 2008ko
maiatzaren 14tik 27ra.
Ordutegia: 10:00etatik 12:00etara.
Saioen iraupena: 2 ordu.
Parte hartzaileen gehienezko kopurua: ikastaldea.
Garraioa: jardueraren barruan.
Hizkuntza: gaztelania eta euskara.

Lekua: Gasteizko Eraztun Berdean.
Egutegia: 1. fasea: 2007ko azaroaren 29tik 2008ko urtarrilaren 15era. 2. fasea: 2008ko otsailaren 21etik
martxoaren 12ra. 3. fasea: 2008ko maiatzaren 29tik ekainaren 18ra.
Ordutegia: goizez. Txanda eta faseen arabera aldatzen da.
Saioen iraupena: Faseen arabera. Ordu eta laurdenetik ordu eta erdira bitartean.
Parte hartzaileen gehienezko kopurua: ikastaldea.
Garraioa: jardueraren barruan
Hizkuntza: gaztelania eta euskara.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK

Izena emateko ﬁtxa bete eta faxez, posta elektronikoz edo web-orriaren
bidez bidali, irailaren 28a baino lehen.
Eskabideak aurkeztu diren hurrenkerari jarraituko zaio. Beraz, ahalik eta azkarren egitea gomendatzen da.
Jardueren egutegia ikastetxeetara bidaliko da urriko lehen hamabost egunetan.
Ikastalde 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.
Jarduera horretara joatea ezinezkoa bada, xehetasun hori, behar bezala justiﬁkaturik, CEAri jakinaraziko
zaio, gutxienez bi lanegun lehenagotik.
Ordaintzekoa: Ez.

Izena emateko ﬁtxa bete eta faxez, posta elektronikoz edo web-orriaren bidez bidali, irailaren 28a baino
lehen.
Eskabideak aurkeztu diren hurrenkerari jarraituko zaio. Beraz, ahalik eta azkarren egitea gomendatzen da.
Jardueren egutegia ikastetxeetara bidaliko da urriko lehen hamabost egunetan.
Ikastalde 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, CEAri jakinaraziko
zaio, gutxienez bi lanegun lehenagotik.
Ordaintzekoa: ez.

HARTZAILEAK

ESKAERA
Ingurugiro Gaietarako Ikastegia
Posta-helbidea: Olarizuko etxaldea, z/g 01006 Gasteiz
Telefonoa: 945 162 696
Faxa: 945 162 695
e-posta: galcala@vitoria-gasteiz.org
Web-orria: www.vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA
CEA - Ingurugiro Gaietarako Ikastegia

ESKAERA
Ingurugiro Gaietarako Ikastegia.
Posta-helbidea: Casa de la Dehesa de Olarizu, s/n. 01006. Vitoria-Gasteiz
Telefonoa: 945 162 696
Faxa: 945 162 695
e-posta: galcala@vitoria-gasteiz.org
Web-orria: www.vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA

LAGUNTZAILEAK

CEA - Ingurugiro Gaietarako Ikastegia.

Vital Kutxaren Gizarte Ekintza

LAGUNTZAILEAK
Vital Kutxaren Gizarte Ekintza
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VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2007-2008
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Ingurumena

CEA-Ingurugiro Gaietarako Ikastegia

Irakasleak

VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2007-2008
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Ingurumena

CEA-Ingurugiro Gaietarako Ikastegia

Irakasleak

ENERGIA BERRIZTAGARRIEI BURUZKO LANTEGIAK

GARDELEGIKO HONDAKINDEGIKO JARDUERAK

DESKRIBAPENA

DESKRIBAPENA

Energia berriztagarriei buruzko lantegiak zeinetan arreta berezia eskainiko baitzaio eguzki-energiari.
DLHko 4. eta 6. maila arteko ikasleentzako lantegia: Olarizuko Etxaldeko instalazioetara bisita egitea eta
energia berriztagarriak erabiltzen dituzten maketen eraikuntza-lantegi bat egitea sartuko da honen barruan.
DBHko 1. zikloko ikasleentzako lantegia: Olarizuko Baratzetako instalazioetara bisita bat, eguzki bidezko
kolektore, labe eta sukaldeen eraikuntza eta funtzionamendua erakusten duen lantegi bat eta ikasleen
heziketa mailara egokitutako beste jarduera batzuk egingo dira.

Hondakin eta birziklatzearen inguruko jarduera, Gardelegiko hondakindegian dauden ekipamenduetan
oinarritua.
Jarduera honek bi fase ditu. Lehen fasean parte hartzen duten ikastetxeei jardueraren inguruko dosier
osoa bidaliko zaie eta ikastaldearekin hondakinen gaia lantzeko 11 alternatiba proposatzen zaizkie. Bisita
horretan hondakinak botatzeko ingurua, biogasaren lantegia eta Garbigunea ikusi ahalko da eta , gainera,
hondakindegiarekin eta birziklapenarekin loturiko beste hainbat jarduera ere egingo dira.

HELBURUAK

HELBURUAK

- Energia berriztagarrien inguruko garrantziaren inguruan sentsibilizatzea.
- Energia neurriz erabil dadin sustatzea

- Hondakinak maneiatzeko eta birziklatzearen inguruko oinarrizko hainbat alderdi ezagutzea.
- Lehen gaien kontsumoa murrizteko beharraren inguruan kontzientzia har dadin.
- Birziklatzeko ohitura eta hondakinen kudeaketa egokia sustatzea.

HARTZAILEAK
Derrigorrezko Lehen Hezkuntzako 4., 5. eta 6. mailak. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1. eta 2. zikloak

HARTZAILEAK
Derrigorrezko Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. maila.

ANTOLAMENDUA

ANTOLAMENDUA

Lekua: Olarizuko etxaldea.
Egutegia:
Aukerak

Lantegia

Egutegia

A aukera:

DLHko lantegia

2008ko martxoaren 31tik maiatzaren 9ra.

B aukera

DBHko lantegia

2007ko azaroaren 19tik 2008ko urtarrilaren 10era

Ordutegia: 09:30etik 12:00etara.
Saioen iraupena: bi ordu eta erdi
Parte hartzaileen gehienezko kopurua: ikastaldea
Garraioa: jardueraren barruan
Hizkuntza: gaztelania eta euskara

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Izena emateko ﬁtxa bete eta faxez, posta elektronikoz edo weborriaren bidez bidali, irailaren 28a baino lehen.
Eskabideak aurkeztu diren hurrenkerari jarraituko zaio. Beraz, ahalik
eta azkarren egitea gomendatzen da.
Ikastalde 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.
Jarduera horretara joatea ezinezkoa bada, xehetasun hori, behar bezala justiﬁkaturik, CEAri jakinaraziko
zaio, gutxienez bi lanegun lehenagotik.
Ordaintzekoa: ez.

Lekua: Gardelegiko hondakindegia.
Egutegia: 2008ko otsailaren 20tik martxoaren 11ra.
Ordutegia: 09:30etik 12:00etara.
Saioen iraupena: bi ordu eta erdi
Materialak: Gardelegiko unitate didaktikoa
Parte hartzaileen gehienezko kopurua: ikastaldea.
Garraioa: jardueraren barruan
Hizkuntza: gaztelania eta euskara

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Izena emateko ﬁtxa bete eta faxez, posta elektronikoz edo web-orriaren bidez bidali, irailaren 28a baino
lehen.
Eskabideak aurkeztu diren hurrenkerari jarraituko zaio. Beraz, ahalik eta azkarren egitea gomendatzen da.
Jardueren egutegia ikastetxeetara bidaliko da urriko lehen hamabost egunetan.
Ikastalde 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, CEAri jakinaraziko
zaio, gutxienez bi lanegun lehenagotik.
Ordaintzekoa: ez.

ESKAERA

ESKAERA
Ingurugiro Gaietarako Ikastegia.
Posta-helbidea: Olarizuko etxaldea, z/g 01006 Gasteiz,
Telefonoa: 945 162 696
Faxa: 945 162 695
e-posta: galcala@vitoria-gasteiz.org
Web-orria: www.vitoria-gasteiz.org
ANTOLATZAILEA
CEA - Ingurugiro Gaietarako Ikastegia.

LAGUNTZAILEAK

Jesús Mª Mesanza
Posta-helbidea: Olarizuko etxaldea, z/g 01006 Gasteiz,
Telefonoa: 945 162 696
Faxa: 945 162 695
e-posta: galcala@vitoria-gasteiz.org
Web-orria: www.vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA
CEA - Ingurugiro Gaietarako Ikastegia.

LAGUNTZAILEAK

Vital Kutxaren Gizarte Ekintza

Vital Kutxaren Gizarte Ekintza
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Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Ingurumena

CEA-Ingurugiro Gaietarako Ikastegia

Irakasleak

VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2007-2008
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Ingurumena

CEA-Ingurugiro Gaietarako Ikastegia

Irakasleak

IBILBIDEAK ZABALGANEKO PARKEAN BARRENA

IBILBIDEAK ARMENTIAKO BASOAN BARRENA

DESKRIBAPENA

DESKRIBAPENA

Zabalganeko parkean barrena gidatutako bisitan baso naturala osatzen duen eremua ikusiko dute partehartzaileek; gure hiriko mendebaldean belardi zein aisialdirako guneak dituen parkea da Zabalganekoa.
Parke honetan barrena egiten diren ibilbideen barruan, hainbat eratako jarduerak biltzen dira: orientazioa,
oinarrizko dendrometria, paisajismoa, landa-natura-hiriaren arteko elkarreraginaren azterketa, eta abar.

Gasteizko hego-mendebaldean dagoen Armentiako basora hurbiltzea. 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 dugu.

HELBURUAK
- Berritze lan handiaren emaitza den Eraztun Berdeko parkea ezagutzea.
- Orientazio eta paisaia kontzeptuak sartzea.
- Hiri, nekazal eta natur inguruneen arteko jarraitasun eza aurkeztea.

HARTZAILEAK

HELBURUAK
- Baso autoktonoen inguruko garrantziaren inguruan sentsibilizatzea.
- Basoen erabilera iraunkorra sustatzea
- “Korridore ekologiko” kontzeptua zabaltzea.

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1. eta 2. zikloak

HARTZAILEAK

ANTOLAMENDUA

Derrigorrezko Lehen Hezkuntzako 4., 5. eta 6. mailak.

Lekua: Zabalganeko Parkea.
Egutegia: 2007ko urriaren 23tik azaroaren 14ra.
Ordutegia: 09:30 etik 12:00etara.
Saioen iraupena: bi ordu eta erdi
Parte hartzaileen gehienezko kopurua: ikastaldea
Garraioa: jardueraren barruan
Hizkuntza: gaztelania eta euskara

ANTOLAMENDUA
Lekua: Armentiako Basoan
Egutegia: 2008ko martxoaren 31tik maiatzaren 9ra.
Ordutegia: 09:30etik 12:00etara.
Saioen iraupena: bi ordu eta erdi
Parte hartzaileen gehienezko kopurua: ikastaldea
Garraioa: jardueraren barruan
Hizkuntza: gaztelania eta euskara

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Izena emateko ﬁtxa bete eta faxez, posta elektronikoz edo web-orriaren bidez bidali, irailaren 28a baino
lehen.
Eskabideak aurkeztu diren hurrenkerari jarraituko zaio. Beraz, ahalik eta azkarren egitea gomendatzen da.
Jardueren egutegia ikastetxeetara bidaliko da urriko lehen hamabost egunetan.
Ikastalde 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, CEAri jakinaraziko
zaio, gutxienez bi lanegun lehenagotik. Justiﬁkaziorik gabe ez joateak jarduera horretan baja ematea
eragingo du.
Ordaintzekoa: ez.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK

ESKAERA

ESKAERA

Jesús Mª Mesanza
Posta-helbidea: Olarizuko etxaldea, z/g 01006 Gasteiz,
Telefonoa: 945 162 696
Faxa: 945 162 695
e-posta: galcala@vitoria-gasteiz.org
Web-orria: www.vitoria-gasteiz.org

Jesús Mª Mesanza
Posta-helbidea: Olarizuko etxaldea, z/g 01006 Gasteiz,
Telefonoa: 945 162 696
Faxa: 945 162 695
e-posta: galcala@vitoria-gasteiz.org
Web-orria: www.vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA

ANTOLATZAILEA

CEA - Ingurugiro Gaietarako Ikastegia.

CEA - Ingurugiro Gaietarako Ikastegia.

LAGUNTZAILEAK

LAGUNTZAILEAK

Vital Kutxaren Gizarte Ekintza

Vital Kutxaren Gizarte Ekintza
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Izena emateko ﬁtxa bete eta faxez, posta elektronikoz edo web-orriaren bidez bidali, irailaren 28a baino
lehen.
Eskabideak aurkeztu diren hurrenkerari jarraituko zaio. Beraz, ahalik eta azkarren egitea gomendatzen da.
Jardueren egutegia ikastetxeetara bidaliko da urriko lehen hamabost egunetan.
Ikastalde bakoitza bere irakaslearekin batera joango da, eta irakasle horren ardura izango da haiek behar
bezalako portaera erakustea jarduera hori gauzatzen den bitartean.
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, CEAri jakinaraziko
zaio, gutxienez bi lanegun lehenagotik.
Ordaintzekoa: ez.
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Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Ingurumena

Jarduera berria
CEA-Ingurugiro Gaietarako Ikastegia

Irakasleak

VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2007-2008
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Ingurumena

CEA-Ingurugiro Gaietarako Ikastegia

Irakasleak

IBILALDI DIBERTIGARRIA OLARIZUKO BARATZEN BARRENA

URA: EZINBESTEKO LAGUNA

DESKRIBAPENA

DESKRIBAPENA

Baratzek, fruitu arbolek, mintegiek, urmaelek, arboreto batek, eraikin bioklimatikoek, lorezaintzarako
espazioek eta abar osatzen dituzte Olarizuko baratzak. Nekazaritza eta basozaintzaren ingurune asko era
praktikoan ezagutzeko espazio egokia osatzen du ekipamendu horrek.
Lantegiak, ﬁtxak, jolasak (egokituak: oka, familien kartak, partxisa; edo diseinu berrikoak) eta bestelako
metodo egokiak baliatuko dira jarduera honetan, ikasleen adinerako egokia den ikasbide ludiko, ez
akademizista eta parte-hartzailea sustatzeko.

Jarduera honetan adin txikikoenei uraren gaia hurbilduko zaie.
Ipuinen, jolasen, marrazkiaren eta beste jolas-modu batzuen bitartez, ikasleen interesa piztea lortzen da eta
aurreikusitako ekintzen garapen etengabea bermatzen da.

HELBURUAK
- Nekazaritza eta basozaintzaren inguruneko hainbat alderdi hurbiltzea ikasle gazteenei.
- Ingurunearen ezagutza sentsiblea sustatzea.
- Jolasa eta zentzumenak ikasteko lanabes gisa baliatzea.

HELBURUAK
- Jarduera honen helburua ikasleei beren etxeetan ura erabiltzeko modu zuzena zein den eta urak
gizakiontzat nolako garrantzia duen ezagutzera ematea da.
- Jolasa eta ikastea era naturalean lotzea.

HARTZAILEAK
Derrigorrezko Lehen Hezkuntzako 1. zikloa.

HARTZAILEAK

ANTOLAMENDUA

Derrigorrezko Lehen Hezkuntzako 1., 2. eta 3. maila.

Lekua: Olarizuko etxaldea.
Egutegia: 2007ko abenduaren 3tik 2008ko urtarrilaren 31ra.
Ordutegia: 10:00etatik 12:00etara
Saioen iraupena: 2 ordu.
Parte hartzaileen gehienezko kopurua: ikastaldea
Garraioa: jardueraren barruan
Hizkuntza: gaztelania eta euskara

ANTOLAMENDUA
Lekua: Olarizuko Baratzak.
Egutegia: 2008ko maiatzaren 15etik ekainaren 18ra
Ordutegia: 10:00etatik 12:00etara.
Saioen iraupena: 2 ordu.
Parte hartzaileen gehienezko kopurua: ikastaldea
Garraioa: jardueraren barruan
Hizkuntza: gaztelania eta euskara

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Izena emateko ﬁtxa bete eta faxez, posta elektronikoz edo web-orriaren bidez bidali, irailaren 28a baino
lehen.
Eskabideak aurkeztu diren hurrenkerari jarraituko zaio. Beraz, ahalik eta azkarren egitea gomendatzen da.
Jardueren egutegia ikastetxeetara bidaliko da urriko lehen hamabost egunetan.
Ikastalde bakoitza bere irakaslearekin batera joango da, eta irakasle horren ardura izango da haiek behar
bezalako portaera erakustea jarduera hori gauzatzen den bitartean.
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, CEAri jakinaraziko
zaio, gutxienez bi lanegun lehenagotik.
Ordaintzekoa: ez.

ESKAERA
Jesús Mª Mesanza
Posta-helbidea: Olarizuko etxaldea, z/g 01006 Gasteiz,
Telefonoa: 945 162 696
Faxa: 945 162 695
e-posta: galcala@vitoria-gasteiz.org
Web-orria: www.vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Izena emateko ﬁtxa bete eta faxez, posta elektronikoz edo web-orriaren bidez bidali, irailaren 28a baino
lehen.
Eskabideak aurkeztu diren hurrenkerari jarraituko zaio. Beraz, ahalik eta azkarren egitea gomendatzen da.
Jardueren egutegia ikastetxeetara bidaliko da urriko lehen hamabost egunetan.
Ikastalde 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, CEAri jakinaraziko
zaio, gutxienez bi lanegun lehenagotik. Justiﬁkaziorik gabe ez joateak jarduera horretan baja ematea
eragingo du.
Ordaintzekoa: ez.

ESKAERA
Jesús Mª Mesanza
Posta-helbidea: Olarizuko etxaldea, z/g 01006 Gasteiz,
Telefonoa: 945 162 696
Faxa: 945 162 695
e-posta: galcala@vitoria-gasteiz.org
Web-orria: www.vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA
Gasteizko Udal Urak, SA (AMVISA)

CEA - Ingurugiro Gaietarako Ikastegia.

LAGUNTZAILEAK
Vital Kutxaren Gizarte Ekintza
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Ingurumena

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

CEA-Ingurugiro Gaietarako Ikastegia

Irakasleak

VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2007-2008
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Ingurumena

CEA-Ingurugiro Gaietarako Ikastegia

Irakasleak

IBILBIDEAK ZADORRAN BARRENA

IKASLEENTZAKO JARDUERAK SALBURUKO PARKEAN

DESKRIBAPENA

DESKRIBAPENA

Zadorran barrena eta haren ingurune hurbilean egiten diren lau ibilbide dira jarduera osatzen dutenak, eta
bisita gidatua lantegiekin, datuen analisi parte-hartzailearekin zein fenomenoen behaketarekin nahasten
ditu.

Programa honen barruan lehen hezkuntzako maila desberdinei zuzendutako hiru jarduera daude. Jardueren
bidez, Salburuko parkeko hainbat alderdi ezagutu eta antzemango dira.
Salburuan esperimentuak eginez: 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
ekintzekin loturiko hainbat jarduera egingo dira.
Bioaniztasun-gela: jarduera horren barruan parkean zehar egingo den ibilaldia eta Salburuko tailer-ikasgelan
burutuko den jarduera praktikoa daude.

HELBURUAK
- Ibaiaren alderdi naturalak ezagutaraztea.
- Hiriak ibaiarekin duen harremana ezartzea.
- Ibaien zein uraren erabilerari buruzko arazoen inguruan sentsibilizatzea.

HELBURUAK

HARTZAILEAK
Derrigorrezko Lehen Hezkuntzako 3. zikloa, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa, Prestakuntza
zikloak, helduak eta antolatutako taldeak

- Lehen Hezkuntzako ikasleei Salburuko parkearen hainbat alderdi hurbiltzea.
- RAMSAR espazio gisa sailkatua dagoen hezegunearen inguruan sentsibilizatzea.
- Ingurumenarekiko begirunea sustatzea hiritik hurbil dagoen ingurune naturalean.

ANTOLAMENDUA

HARTZAILEAK

Lekua: Zadorra ibaiaren hainbat tarte eta haren hurbileko ingurunea.
Egutegia:

Derrigorrezko Lehen Hezkuntzako 1., 2. eta 3. zikloak.

Aukerak

Ibilbidea

A aukera:

Atxako ibilbidea

Hartzaileak

Egutegia

DBHko 1.zikloa

2007ko urriaren 24tik 31ra
eta 2008ko maiatzaren 5etik 9ra.

B aukera

Presaren ibilbidea

DLHko 3. zikloa

2007ko azaroaren 5etik abenduaren 19ra

C aukera.

Gobeuko ibilbidea

DBHko 2. zikloa, batxilergoa

D aukera

Ibilbide Orokorra

eta 2008ko martxoaren 3tik 14ra.
eta prestakuntza zikloak.

2008ko apirilaren 7tik 25era

DBHko 2. zikloa, helduentzako ikastetxeak
eta helduen taldeak.

2008ko maiatzaren 12tik 30era

Ordutegia: ondorengo aukeren artean hautatzekoa. 1- Egun osoa (9:00etatik 17:00etara).
2- Ordutegi trinkoa (8:15etik 14:15era) eta 3- Bi saio goizez (9:00etatik 12:00etara)
Saioen iraupena: 6 ordu.
Parte hartzaileen gehienezko kopurua: ikastaldea
Garraioa: jardueraren barruan
Hizkuntza: gaztelania eta euskara

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Izena emateko ﬁtxa bete eta faxez, posta elektronikoz edo web-orriaren bidez bidali, irailaren 28a baino
lehen.
Ikastalde bakoitza bi irakaslerekin joango da, eta irakasle horien ardura izango da haiek behar bezalako
portaera erakustea.
Ordaintzekoa: ez.

ESKAERA
Jesús Mª Mesanza
Posta-helbidea: Olarizuko etxaldea, z/g 01006 Gasteiz,
Telefonoa: 945 162 696
Faxa: 945 162 695
e-posta: galcala@vitoria-gasteiz.org
Web-orria: www.vitoria-gasteiz.org

ANTOLAMENDUA
Lekua: Salburuko parkea.
Egutegia:
Aukerak
A aukera

Jarduera:
Salburuan esperimentuak eginez

Egutegia
2008ko apirilaren 4tik ekainaren 18ra

B aukera

Ibilaldiak parkean barrena

DLHko 2.zikloa

2007ko urriaren 22tik 2008ko otsailaren 13ra

C aukera

Bioaniztasun-gela

DLHko 3.zikloa

2008ko otsailaren 18tik martxoaren 31ra

Ordutegia: A aukera: 10:00etatik 12:00etara, B eta C aukerak: 09:30etik 12:00etara
Saioen iraupena: bi ordutik bi ordu eta erdira, aukeren arabera
Parte hartzaileen gehienezko kopurua: ikastaldea
Garraioa: jardueraren barruan
Hizkuntza: gaztelania eta euskara

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Izena emateko ﬁtxa bete eta faxez, posta elektronikoz edo web-orriaren bidez bidali, irailaren 28a baino
lehen.
Ikastalde bakoitza bere irakaslearekin batera joango da, eta irakasle horren ardura izango da haiek behar
bezalako portaera erakustea jarduera hori gauzatzen den bitartean.
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, CEAri jakinaraziko
zaio, gutxienez bi lanegun lehenagotik. Justiﬁkaziorik gabe ez joateak jarduera horretan baja ematea
eragingo du.
Ordaintzekoa: ez.

ESKAERA
Jesús Mª Mesanza
Posta-helbidea: Olarizuko etxaldea, z/g 01006 Gasteiz,
Telefonoa: 945 162 696
Faxa: 945 162 695
e-posta: galcala@vitoria-gasteiz.org
Web-orria: www.vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA

ANTOLATZAILEA

Gasteizko Udal Urak, SA (AMVISA)

Gasteizko Udal Urak, SA (AMVISA)
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DLHko 1.zikloa
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Ingurumena

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

CEA-Ingurugiro Gaietarako Ikastegia

Irakasleak

VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2007-2008
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Ingurumena

CEA-Ingurugiro Gaietarako Ikastegia

Irakasleak

BISITAK, ARAKAKO EDATEKO UREN ARAZTEGIRA ETA KRISPIÑAKO UR
ZIKINEN ARAZTEGIRA

JOLASTUZ URA EZAGUTU

DESKRIBAPENA

Haur Hezkuntzako ikasleekin uraren gaia ikuspegi ludikotik lantzea da jardueraren xedea.
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.

Arakako EUA eta Krispiñako UZA instalazioetara ikustaldi gidatuak egiteko programaren barruan hainbat
ibilbide daude, eta osagarri gisa, zenbait jarduera didaktiko ere egingo dira.
Bisita gidatuak, lantegi eta lan saioek osatuak.

DESKRIBAPENA

HELBURUAK
HELBURUAK
- Gasteizko urak edateko egoki izan daitezen eta ur zikinak garbitzen dituzten instalazioak ezagutzea.
- Uren kutsaduraren arazoen inguruan sentsibilizatzea.
- Ura aurrez dadin sustatzea.
- Edateko ura lortzeak eta ura garbitzeak duen konplexutasun teknikoa eta gastua erakustea.

- Jarduera honen helburua ikasleak uraren gaira hurbiltzea da, beren adinera egokitutako ikuspegi ludiko
eta atsegin batetik.

HARTZAILEAK
Haur Hezkuntzako 1. zikloko 3. maila.

HARTZAILEAK

ANTOLAMENDUA

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1. eta 2. zikloak, batxilergoa eta prestakuntza zikloak.

Lekua: Gamarrako parkea
Egutegia: 2008ko maiatzaren 5etik ekainaren 18ra
Ordutegia: 10:00etatik 11:30era.
Saioen iraupena: ordu eta erdi
Parte hartzaileen gehienezko kopurua: ikastaldea.
Garraioa: jardueraren barruan
Hizkuntza: gaztelania eta euskara

ANTOLAMENDUA
Lekua: Arakako EUA eta Krispiñako UZA.
Egutegia:
Aukerak

Bisitak

Hartzaileak

A aukera

Arakako araztegia.

DBHko 1. zikloa, batxilergoa.

B aukera

Krispiñako araztegia

DBHko 2. zikloa, batxilergoa.

Egutegia
2007ko urriaren 23tik 2008ko otsailaren 12ra

eta prestakuntza zikloak
2008ko otsailaren 19tik ekainaren 19ra

eta prestakuntza zikloak

Ordutegia: A aukera: 09:30etik 11:30era. B aukera: 09:30 h.-12:30 h.
Saioen iraupena: bi edo hiru ordu, aukeren arabera.
Parte hartzaileen gehienezko kopurua: ikastaldea
Garraioa: jardueraren barruan
Hizkuntza: gaztelania eta euskara

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Izena emateko ﬁtxa bete eta faxez, posta elektronikoz edo web-orriaren bidez bidali, irailaren 28a baino
lehen.
Ikastalde bakoitza bere irakaslearekin batera joango da, eta irakasle horren ardura izango da haiek behar
bezalako portaera erakustea jarduera hori gauzatzen den bitartean.
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, CEAri jakinaraziko
zaio, gutxienez bi lanegun lehenagotik.
Ordaintzekoa: ez.

ESKAERA
Jesús Mª Mesanza
Posta-helbidea: Olarizuko etxaldea, z/g 01006 Gasteiz,
Telefonoa: 945 162 696
Faxa: 945 162 695
e-posta: galcala@vitoria-gasteiz.org
Web-orria: www.vitoria-gasteiz.org

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Izena emateko ﬁtxa bete eta faxez, posta elektronikoz edo web-orriaren bidez bidali, irailaren 28a baino
lehen.
Eskabideak aurkeztu diren hurrenkerari jarraituko zaio. Beraz, ahalik eta azkarren egitea gomendatzen da.
Jardueren egutegia ikastetxeetara bidaliko da urriko lehen hamabost egunetan.
Ikastalde 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 txandala, zapatilak 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, CEAri jakinaraziko
zaio, gutxienez bi lanegun lehenagotik. Justiﬁkaziorik gabe ez joateak jarduera horretan baja ematea
eragingo du.
Ordaintzekoa: ez.

ESKAERA
Jesús Mª Mesanza
Posta-helbidea: Olarizuko etxaldea, z/g 01006 Gasteiz,
Telefonoa: 945 162 696
Faxa: 945 162 695
e-posta: galcala@vitoria-gasteiz.org
Web-orria: www.vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA
Gasteizko Udal Urak, SA (AMVISA)

ANTOLATZAILEA
Gasteizko Udal Urak, SA (AMVISA)
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Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
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Gurasoak eta beste talde batzuk

Hiria ezagutzea

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

Hiria ezagutzea

Udaleko Hezkuntza Saila

Irakasleak

Irakasleak

IBILBIDEA ERDI AROKO GASTEIZEN ZEHAR

IBILBIDEA UDALETXEAN BARNA

DESKRIBAPENA

DESKRIBAPENA

“Gasteiz heziketarako espazio gisa” programaren barruan sartutako ibilbide historiko eta artistikoa.
Horren helburua hiria ikastetxeetara hurbiltzea da, edukiak bi mailatan banaturik: Lehen Hezkuntza eta
Bigarren Hezkuntza.
Jarduera honek bi zati ditu: ikus-entzunezko bat, ikastetxean ikusteko, eta ibilbide bat hiriko Alde Zaharrean
zehar: kantoiak, Buruileria plaza, Hedegile eta Aiztogile kaleak, Kordoi Etxea...

“Gasteiz heziketarako espazio gisa” programaren barruan sartutako ibilbide historiko eta
artistikoa da, zeinaren helburua hiria ikastetxeetara hurbiltzea baita.
Hiriko zenbait kaletan zehar ibili eta udaletxea bisitatzen da; Udalbatzaren osoko bilkura
baten irudikapen bat ere egiten da, baina Lehen Hezkuntzako ikasleentzat bakarrik.

HELBURUAK
- Hiriaren sorrera ezagutaraztea, Erdi Aroko eboluzioa eta inguruaren gaurko ezaugarriak, auzoa den aldetik.
- Erdi Aroko historia, hirigintza eta gizartearekin lotutako alderdiak sakontzea, gaurko egoerarekin alderatuz.

HARTZAILEAK
Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailetako ikasleak.
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1. zikloko eta Helduen Hezkuntza Iraunkorreko ikasleak.
Helduen kolektiboak.

ANTOLAMENDUA
Lekua: ibilbidea Montehermoso kulturunean hasten da.
Egutegia: urrian jakinaraziko zaio talde bakoitzari zein egun dagokion.
Ordutegia: 09:30etik 12:00etara (inoiz arratsaldez ere izan daiteke).
Saioaren iraupena: bi ordu.
Materialak: Parte-hartzaileei lanerako koaderno-gida bat banatuko zaie.
Parte-hartzaileen gehienezko kopurua: ikastaldea.
Garraioa: 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 aurkeztu behar badira, jatorrizko fakturak ere erakutsi beharko dira
konpultsatzeko. Epeak: 2008ko urtarrilaren 15a lehen hiruhilekoko gastuetarako, eta 2008ko ekainaren
20a bigarren eta hirugarren hiruhilekoetako gastuetarako.
Hizkuntza: gaztelania, euskara.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Izena emateko ﬁtxa irailaren 25a baino lehenago aurkeztu beharko da UDALEKO HEZKUNTZA SAILEAN.
Posta arruntez, faxez edo posta elektronikoz bidal daiteke.
Ibilbidea egiteko ezinbestekoa da ikastetxean dagokion DVDa ikusi izana.
Jarduera hori aldez aurretik prestatu ahal izango da ikasgelan, UHSk argitaratutako Unitate Didaktikoak
kontsultatuz.
Ikasle-talde bakoitza bere irakaslearekin joango da, eta irakasle horrek ikasleen portaera egokiaz arduratu
beharko du.
Izena eman ondoren jarduera horretara joaterik ez badago, gutxienez hiru egun baliodun lehenago
jakinarazi beharko zaio UHSri. Aurreikusitako datan justiﬁkazio nahikorik gabe taldea agertzen ez bada, ez
zaio aukerarik emango beste data batean parte hartzeko.

ESKAERA
Marian Egido, Nieves Alemán, Itxaso Maeztu eta Javier De Miguel
Posta helbidea: Udaleko Hezkuntza Saila
Frai Zacarias Martinez kalea, 3
01001 Vitoria-Gasteiz
Telefonoak: 945 161852, 945 161215, 945 161508, 945 161510
Faxa: 945 161220
e-posta: imaeztu@vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA

HELBURUAK
- Udal erakundearen jatorria eta antolakuntza zein hark eskaintzen dituen zerbitzuak
ezagutaraztea, bai eta udaletxea ezagutzea ere (bilkura aretoa eta beste areto batzuk).

HARTZAILEAK
Lehen Hezkuntza
Gurasoak eta beste talde batzuk
Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailetako eta Helduen Hezkuntza Iraunkorreko ikasleak.
Helduen kolektiboak.

ANTOLAMENDUA
Lekua: ibilbidea Montehermoso kulturunean hasten da.
Egutegia: urrian jakinaraziko zaio talde bakoitzari zein egun dagokion.
Ordutegia: 9:30etik 11:00etara (inoiz arratsaldez ere egin daiteke)
Saioaren iraupena: ordu eta erdi.
Materialak: parte-hartzaileei lanerako koaderno-gida bat banatuko zaie.
Parte-hartzaileen gehienezko kopurua: ikastaldea.
Garraioa: UHSk % 40ko diru-laguntza emango du, gehienez, premia duten taldeen garraiogastuetarako. Horretarako, taldeak jatorrizko fakturak aurkeztu beharko ditu, eta zenbatekoa,
jarduera eta data jarri beharko dira haietan. Fotokopiak aurkeztu behar badira, jatorrizko
fakturak ere erakutsi beharko dira konpultsatzeko. Epeak: 2008ko urtarrilaren 15a lehen
hiruhilekoko gastuetarako, eta 2008ko ekainaren 20a bigarren eta hirugarren hiruhilekoetako
gastuetarako.
Hizkuntza: gaztelania, euskara.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Izena emateko ﬁtxa irailaren 25a baino lehenago aurkeztu beharko da UDALEKO
HEZKUNTZA SAILEAN. Posta arruntez, faxez edo posta elektronikoz bidal daiteke.
Ikasle-talde bakoitza bere irakaslearekin joango da, eta irakasle horrek ikasleen portaera
egokiaz arduratu beharko du.
Jarduera hori aldez aurretik prestatu ahal izango da ikasgelan, UHSk argitaratutako Unitate
Didaktikoak kontsultatuz.
Izena eman ondoren jarduera horretara joaterik ez badago, gutxienez hiru egun baliodun
lehenago jakinarazi beharko zaio UHSri. Aurreikusitako datan justiﬁkazio nahikorik gabe
taldea agertzen ez bada, ez zaio aukerarik emango beste data batean parte hartzeko.

ESKAERA
Marian Egido, Nieves Alemán, Itxaso Maeztu eta Javier De Miguel
Posta helbidea: Udaleko Hezkuntza Saila
Frai Zacarias Martinez kalea, 3
01001 Vitoria-Gasteiz
Telefonoak: 945 161852, 945 161215, 945 161508, 945 161510
Faxa: 945 161220
e-posta: imaeztu@vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA

Udaleko Hezkuntza Saila

Udaleko Hezkuntza Saila

LAGUNTZAILEAK
Vital Kutxaren Gizarte Ekintza
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Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Hiria ezagutzea

Udaleko Hezkuntza Saila

VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2007-2008
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Hiria ezagutzea

Udaleko Hezkuntza Saila

Irakasleak

Irakasleak

IBILBIDEA GASTEIZ NEOKLASIKOAN ZEHAR

IBILBIDEA XIX. MENDEKO ZABALGUNEAN ZEHAR

DESKRIBAPENA:

DESKRIBAPENA

“Gasteiz heziketarako espazio gisa” programaren barruan sartutako ibilbide historiko eta artistikoa da,
zeinaren helburua hiria ikastetxeetara hurbiltzea baita.
Jarduera honek bi zati ditu: ikus-entzunezko bat, ikastetxean ikusteko, eta ibilbide bat hirian zehar:
Arkupeak, Espainia plaza, Andre Maria Zuriaren plaza, Magdalena komentua, Foru Aldundiaren jauregia...

“Gasteiz heziketarako espazio gisa” programaren barruan sartutako ibilbide historiko eta artistikoa da,
zeinaren helburua hiria ikastetxeetara hurbiltzea baita.
Jarduera honek bi zati ditu: ikus-entzunezko bat, ikastetxean ikusteko, eta ibilbide bat hirian zehar: Andre
Maria Zuriaren plaza, Eduardo Dato kalea, Arka plaza, Emakunderen egoitza, Amarika plaza, Antso
Jakitunaren fundazioa, Legebiltzarraren egoitza...

HELBURUAK
- Hiriko alde neoklasikoaren izaera historikoa, hirigintza ezaugarriak eta alderdi artistiko eta arkitektonikoak
ezagutaraztea.

HARTZAILEAK
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. zikloko eta Helduen Hezkuntza Iraunkorreko ikasleak.
Helduen kolektiboak.

ANTOLAMENDUA
Lekua: ibilbidea Montehermoso kulturunean hasten da.
Egutegia: urrian jakinaraziko zaio talde bakoitzari zein egun dagokion.
Ordutegia: 09:30etik 12:00etara (inoiz arratsaldez ere izan daiteke).
Saioaren iraupena: bi ordu.
Materialak: parte-hartzaileei lanerako koaderno-gida bat banatuko zaie.
Parte-hartzaileen gehienezko kopurua: ikastaldea.
Garraioa: 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 aurkeztu behar badira, jatorrizko fakturak ere erakutsi beharko dira
konpultsatzeko. Epeak: 2008ko urtarrilaren 15a lehen hiruhilekoko gastuetarako, eta 2008ko ekainaren
20a bigarren eta hirugarren hiruhilekoetako gastuetarako.
Hizkuntza: gaztelania, euskara.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Izena emateko ﬁtxa irailaren 25a baino lehenago aurkeztu beharko da UDALEKO HEZKUNTZA SAILEAN.
Posta arruntez, faxez edo posta elektronikoz bidal daiteke.
Ibilbidea egiteko ezinbestekoa da ikastetxean dagokion DVDa ikusi izana.
Ikasle-talde bakoitza bere irakaslearekin joango da, eta irakasle horrek ikasleen portaera egokiaz arduratu
beharko du.
Jarduera hori aldez aurretik prestatu ahal izango da ikasgelan, UHSk argitaratutako Unitate Didaktikoak
kontsultatuz.
Izena eman ondoren jarduera horretara joaterik ez badago, gutxienez hiru egun baliodun lehenago
jakinarazi beharko zaio UHSri. Aurreikusitako datan justiﬁkazio nahikorik gabe taldea agertzen ez bada, ez
zaio aukerarik emango beste data batean parte hartzeko.

ESKAERA
Marian Egido, Nieves Alemán, Itxaso Maeztu eta Javier De Miguel
Posta helbidea: Udaleko Hezkuntza Saila
Frai Zacarias Martinez kalea, 3
01001 Vitoria-Gasteiz
Telefonoak: 945 161852, 945 161215, 945 161508, 945 161510
Faxa: 945 161220
e-posta: imaeztu@vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA
Udaleko Hezkuntza Saila

HELBURUAK
- XIX. mendeko Zabalgunearen sorrera, trazatua, testuinguru historikoa eta ezaugarri urbanistiko eta sozioekonomikoak ezagutaraztea, bai eta alde horrek orain betetzen dituen funtzioak ere.

HARTZAILEAK
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. zikloko eta Helduen Hezkuntza Iraunkorreko ikasleak.
Helduen kolektiboak.

ANTOLAMENDUA
Lekua: ibilbidea Montehermoso kulturunean hasten da.
Egutegia: urrian jakinaraziko zaio talde bakoitzari zein egun dagokion.
Ordutegia: 09:30etik 12:00etara (inoiz arratsaldez ere izan daiteke).
Saioaren iraupena: bi ordu DBH eta HHIko taldeentzat.
bi ordu eta erdi helduen taldeentzat.
Materialak: Parte-hartzaileei lanerako koaderno-gida bat banatuko zaie.
Parte-hartzaileen gehienezko kopurua: ikastaldea.
Garraioa: 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 aurkeztu behar badira, jatorrizko fakturak ere erakutsi beharko dira
konpultsatzeko. Epeak: 2008ko urtarrilaren 15a lehen hiruhilekoko gastuetarako, eta 2008ko ekainaren
20a bigarren eta hirugarren hiruhilekoetako gastuetarako.
Hizkuntza: gaztelania, euskara.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Izena emateko ﬁtxa irailaren 25a baino lehenago aurkeztu beharko da UDALEKO HEZKUNTZA SAILEAN.
Posta arruntez, faxez edo posta elektronikoz bidal daiteke.
Ibilbidea egiteko ezinbestekoa da ikastetxean dagokion DVDa ikusi izana.
Jarduera hori aldez aurretik prestatu ahal izango da ikasgelan, UHSk argitaratutako Unitate Didaktikoak
kontsultatuz.
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 baliodun lehenago
jakinarazi beharko zaio UHSri. Aurreikusitako datan justiﬁkazio nahikorik gabe taldea agertzen ez bada, ez
zaio aukerarik emango beste data batean parte hartzeko.

ESKAERA
Marian Egido, Nieves Alemán, Itxaso Maeztu eta Javier De Miguel
Posta helbidea: Udaleko Hezkuntza Saila
Frai Zacarias Martinez kalea, 3
01001 Vitoria-Gasteiz
Telefonoak: 945 161852, 945 161215, 945 161508, 945 161510
Faxa: 945 161220
e-posta: imaeztu@vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA

LAGUNTZAILEAK

Udaleko Hezkuntza Saila

Arabako Foru Aldundia

LAGUNTZAILEAK
EMAKUNDE
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Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
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VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2007-2008
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Hiria ezagutzea

Udaleko Hezkuntza Saila

Irakasleak

Irakasleak

BISITA SAN PEDRO ELIZARA

BISITA SANTA MARIA KATEDRALERA

DESKRIBAPENA

DESKRIBAPENA

“Gasteiz heziketarako espazio gisa” programaren barruan sartutako ibilbide historiko eta artistikoa da,
zeinaren helburua hiria ikastetxeetara hurbiltzea baita.
Eliza kanpotik zein barrutik bisitatuko da.

“Gasteiz heziketarako espazio gisa” programaren barruan sartutako ibilbide historiko eta artistikoa da,
zeinaren helburua hiria ikastetxeetara hurbiltzea baita.
Jarduera honek bi zati ditu: lehena ikus-entzunezkoa, eta, gero, ibilaldi bat tenpluaren barruan eta kanpoan;
edukietan bi maila daude: Lehen Hezkuntza eta Bigarren Hezkuntza.

HELBURUAK
- Estilo gotikoko eraikin hori eta dituen konnotazio historikoak –Gasteiz hiriaren beraren historiarekin oso
lotuak– ikasteko aukera ematea.

HELBURUAK

HARTZAILEAK

HARTZAILEAK

Batxilergoko ikasleak.
Helduen Hezkuntza Iraunkorra eta helduen taldeak.

Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailetako ikasleak.
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1. zikloko eta Helduen Hezkuntza Iraunkorreko ikasleak.
Helduen kolektiboak.

ANTOLAMENDUA
Lekua: San Pedro eliza.
Egutegia: urrian jakinaraziko zaio talde bakoitzari zein egun dagokion.
Nahi izanez gero, irakaslea bera izan daiteke gidaria. Hala ere, taldeek monitore-gidariak eska ditzakete
eskaera egitean, izena emateko ﬁtxaren oharretarako atalean.
Ordutegia: 9:30etik 11:00etara eta 11:30etik 13:00etara sar gaitezke eliza ikustera.
Saioaren iraupena: ordu eta erdi.
Materialak: UHSk kudeatuko du elizara sartzea eta berak banatuko ditu ikasleentzako koaderno-gidak.
Parte-hartzaileen gehienezko kopurua: ikastaldea.
Garraioa: 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 aurkeztu behar badira, jatorrizko fakturak ere erakutsi beharko dira
konpultsatzeko. Epeak: 2008ko urtarrilaren 15a lehen hiruhilekoko gastuetarako, eta 2008ko ekainaren 20a
bigarren eta hirugarren hiruhilekoetako gastuetarako.
Hizkuntza: gaztelania, euskara.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK

- Katedralaren jatorri historikoa ezagutaraztea, zaharberritze lanen eboluzioa behatuz.

ANTOLAMENDUA
Lekua: Buruileria plaza.
Egutegia: urrian jakinaraziko zaio talde bakoitzari zein egun dagokion.
Ordutegia: 9:30etik 11:30era
Saioaren iraupena: ordu eta erdi
Materialak: Parte-hartzaileei lanerako koaderno-gida bat banatuko zaie.
Parte-hartzaileen gehienezko kopurua: ikastaldea.
Garraioa: 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 aurkeztu behar badira, jatorrizko fakturak ere erakutsi beharko dira
konpultsatzeko. Epeak: 2008ko urtarrilaren 15a lehen hiruhilekoko gastuetarako, eta 2008ko ekainaren 20a
bigarren eta hirugarren hiruhilekoetako gastuetarako.
Hizkuntza: gaztelania, euskara.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK

Izena emateko ﬁtxa irailaren 25a baino lehenago aurkeztu beharko da UDALEKO HEZKUNTZA SAILEAN.
Posta arruntez, faxez edo posta elektronikoz bidal daiteke.
Ikasle-talde bakoitza bere irakaslearekin joango da, eta irakasle horrek ikasleen portaera egokiaz arduratu
beharko du..
Izena eman ondoren jarduera horretara joaterik ez badago, gutxienez hiru egun baliodun lehenago
jakinarazi beharko zaio UHSri.

Izena emateko ﬁtxa irailaren 25a baino lehenago aurkeztu beharko da UDALEKO HEZKUNTZA SAILEAN.
Posta arruntez, faxez edo posta elektronikoz bidal daiteke.
Ikasle-talde bakoitza bere irakaslearekin joango da, eta irakasle horrek ikasleen portaera egokiaz arduratu
beharko du.
Izena eman ondoren jarduera horretara joaterik ez badago, gutxienez hiru egun baliodun lehenago
jakinarazi beharko zaio UHSri. Aurreikusitako datan justiﬁkazio nahikorik gabe taldea agertzen ez bada, ez
zaio aukerarik emango beste data batean parte hartzeko.

ESKAERA

ESKAERA

Marian Egido, Nieves Alemán, Itxaso Maeztu eta Javier De Miguel
Posta helbidea: Udaleko Hezkuntza Saila
Frai Zacarias Martinez kalea, 3
01001 Vitoria-Gasteiz
Telefonoak: 945 161852, 945 161215, 945 161508, 945 161510
Faxa: 945 161220
e-posta: imaeztu@vitoria-gasteiz.org

Marian Egido, Nieves Alemán, Itxaso Maeztu eta Javier De Miguel
Posta helbidea: Udaleko Hezkuntza Saila
Frai Zacarias Martinez kalea, 3
01001 Gasteiz
Telefonoak: 945 161852, 945 161215, 945 161508, 945 161510
Faxa: 945 161220
e-posta: imaeztu@vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA

ANTOLATZAILEA

Udaleko Hezkuntza Saila

Udaleko Hezkuntza Saila

LAGUNTZAILEAK

LAGUNTZAILEAK

San Pedro parrokia

Santa Maria Katedrala fundazioa

32

33

VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2007-2008
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Hiria ezagutzea

Udaleko Hezkuntza Saila

Irakasleak

ARTXIBOAK
DESKRIBAPENA
“Gasteiz heziketarako espazio gisa” programaren barruan sartutako jarduera da, zeinaren helburua hiria
ikastetxeetara hurbiltzea baita.
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.
Ikasleak gehienez 14 pertsonak osatutako taldeetan banatuko dira jarduera horietan aritzeko.

HELBURUAK
Gure hirian dauden artxiboak eta bertan gordetzen diren dokumentuak ezagutaraztea da ibilbidearen
helburua, eta haien arteko berdintasunak zein aldeak ikustea. Ikasleek haiek guztiak erabiltzen ikastea da
azken helburua.

HARTZAILEAK
- Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. zikloko, Batxilergoko eta Helduen Hezkuntza Iraunkorreko ikasleak.
- Helduen kolektiboak.

ANTOLAMENDUA
Lekua: Parte-hartzaileak Udal Artxiboan (Unibertsitateko ibilbidea) elkartuko dira.
Egutegia: jarduera astearte edo ostegunetan egingo da.
Ordutegia: 08:30etik 11:00etara (hasteko ordua ikastetxearen ordutegira egokitu ahalko da).
Saioaren iraupena: bi ordu eta erdi.
Materialak: Parte-hartzaileei landuko den gaiari buruzko koaderno-gida bat eta ﬁtxa karpeta bat banatuko
zaizkie.
Parte-hartzaileen gehienezko kopurua: ikastaldea.
Garraioa: 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 aurkeztu behar badira, jatorrizko fakturak ere erakutsi beharko
dira konpultsatzeko. Epeak: 2008ko urtarrilaren 15a, lehen hiru hilabeteetako gastuetarako, eta 2008ko
ekainaren 20a, urtarrila eta ekaina bitartekoetarako.
Hizkuntza: gaztelania eta euskara.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Izena emateko orria irailaren 25a baino lehen aurkeztuko da UDALEKO HEZKUNTZA SAILEAN (faxez edoo
posta elektronikoz bidal daiteke).
Udaleko Hezkuntza Sailak (UHS) proposatutako 3 gaietako bat aukeratuko du tutoreak ikergaitzat, eta izenemate ﬁtxan markatuko du. Hona gaiak: (1) Industria eta Merkataritza. Heraclio Fournier; (2) Andre Maria
Zuriaren jaiak eta Zeledon; (3) Hiriaren historia irudietan. Kale eta eraikin adierazgarrienak.
Taldeari izendatutako irakaslearen presentzia ezinbestekoa izango da jarduera guztia egiten den bitartean.
Jarduera hasi aurretik, irakasleek artxiboei buruzko “gida didaktiko” bat edukiko dute. Gomendagarria da
aurretiazko prestaketa eta motibazio lan bat egitea jarduera egingo duen ikasle-taldearekin.

ESKAERA
Itxaso Maeztu, Marian Egido, Nieves Alemán eta Javier de Miguel
Posta helbidea: Udaleko Hezkuntza Saila
Frai Zacarias Martinez kalea, 3
01001 Vitoria-Gasteiz
Telefonoak: 945 161852, 945 161215, 945 161508, 945 161510
Faxa: 945 161220
e-posta: imaeztu@vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA
Hezkuntza Saila

LAGUNTZAILEAK
Araba Lurralde Historikoko Artxiboa
Vitoria-Gasteizko Udal Artxiboa
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VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2007-2008 Kultura, aisia eta denbora librea

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

Servicio de Euskera
Departamento de Presidencia

Irakasleak

Servicio de Euskera
Departamento de Presidencia

Irakasleak

GAZTE HIZKERA

EUSKARA ZINE ARETOETARA

DESKRIBAPENA

DESKRIBAPENA

Honako aukerak daude:
Irakasleak: prestakuntza saioak.
Ikasleak: dinamizatzeko saioak, ordu eta erdikoak eta bakarrizketa formatuan; edo zortzi ordukoak,
gelakide guztiekin; konplimenduen saio ludikoak.
Jolasak, antzezpenak, talde dinamika eta web orria baliatzen dira.

Zinema saioak hiriko zine aretoren batean
Fitxa didaktikoak ﬁlma ikusi aurretik edo ondoren hainbat alderdi lantzeko.
Filma ikustea eta haren inguruko hainbat jarduera.

HELBURUAK

HELBURUAK

- Zinema komertziala euskaraz ikusi ahal izatea.
- Haur zein gazteak zinema hizkuntza horretan ikus dezaten ohitzea.

- Eragile desberdinak sentsibilizatzea lagunarteko hizkeraren inguruan.
- Hizkuntzaren alderdi ludikoarekin sintonizatzea.

HARTZAILEAK

HARTZAILEAK

Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako (lehenengo eta bigarrena)
ikasleentzako.

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleak.

ANTOLAMENDUA

ANTOLAMENDUA
Lekua: ikastetxeak.
Egutegia: 2007ko urritik 2008ko ekainera.
Ordutegia: eskolako ordutegiaren barrukoa.
Saioen iraupena: hautatzen den modalitatearen arabera: 1.- Bi ordu, irakasleentzat; ordu eta erdi,
ikasleentzat, bakarrizketa formatuan; 2.- Bina orduko lau saio, ikastaldearentzat.
Parte-hartzaileen gehienezko kopurua: 225. Aurrekontua agortu arte.
Hizkuntza: euskara.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
2007-2008 ikasturteko lehen hiruhilekoan Euskara Zerbitzuan eskaria aurkeztea.
Ordaintzekoa: ez.
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleak eta zentroaren eskaria.

ESKAERA
Alex Vadillo
Posta-helbidea: Santa Maria kalea, 11, 01001 Gasteiz
Telefonoa: 945161522
Faxa: 945161524
e-posta: avadillo@vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA

Lekua: zinema aretoak eta ikastetxeak.
Egutegia: 2007-2008 ikasturteko lehen hiruhilekoan eman behar da izena.
Ordutegia: Eskolako ordutegiaren barruan.
Saioen iraupena: bi ordutik hirura bitartean
Parte-hartzaileen gehienezko kopurua: 6.500.
Hizkuntza: euskara

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Beharrezkoa.
Ordaintzekoa: bai.
2007-2008 ikasturteko lehen hiruhilekoan Tinko elkarteari eskaria aurkeztea.

ESKAERA
Tinko elkartea
Posta-helbidea: 20008
Telefonoa: 943310036
e-posta: tinko@tinkoeuskara.org

ANTOLATZAILEA
Udaleko Euskara Zerbitzua
Lehendakaritza Saila

LAGUNTZAILEAK

Udaleko Euskara Zerbitzua
Lehendakaritza Saila

Tinko euskara elkartea

LAGUNTZAILEAK
Urtxintxa elkartea
Berritzegunea
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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

Servicio de Euskera
Departamento de Presidencia

Irakasleak

EUSKARAZ DAUDEN PRODUKTUEN KATALOGOA

Servicio de Juventud
Departamento de Presidencia

Irakasleak

IKASTETXEA LUDOTEKETARA JOATEA EDO LUDOTEKA
IKASTETXEETARA ETORTZEA

DESKRIBAPENA
Hiriko ikastetxe guztietan banatzen da katalogoa, Gabonetako oporrak baino lehen, horrelako produktuak
oparitu nahi dituztenak orientatzera bideratua.

HELBURUAK
- Euskara denbora librean ere erabiltzea.
- Hizkuntza horretan egiten diren produktuak zabaltzea.
- Euskaraz dauden produktuen merkatua dinamizatzea eta eskaria handitzea.

HARTZAILEAK
12 urtera arteko haurrak.

ANTOLAMENDUA
Lekua: ikastetxeetan bertan banatzen da.
Egutegia: 2008ko abenduaren lehen hamabostaldia.
Ordutegia: lehen hamabostaldiaren egun batean banatzen da.
Materialak: aipatu katalogoaren aleak.
Parte-hartzaileen gehienezko kopurua: 25.000 ale banatzen dira.
Hizkuntza: euskara.

DESKRIBAPENA
Bisita libreak: taldeak ludotekako espazioak eta baliabideak bere kasa erabiltzea.
Bisita gidatuak: gai hauekin lotutako jarduerak:
1.- Irudien jolasa: argazkigintza eta edizioa tamaina txikian.
2.- Asmamena zorroztu jolasaren bidez: jostailuak sortzea.
3.- Elikadura eta higienea.
4.- Bide hezkuntza: garraio publikoak eta traﬁko arauak.
5. Historiako asmakizunak: asmakizunak ezagutzea.
6.- Euskal Herriko mitologia eta jolasak: euskal mitologia ezagutzea.
7.- Jostailuak sortzeko lantegia.
Bisita gidatuetan dinamika zehatzak lantzen dira jolasaren bitartez, gai nagusia azpimarratuz.
Bisitan parte hartzen duten irakasleei balioesteko galdetegia emango zaie.

HELBURUAK
- Jolastu, erlazionatu, parte hartu eta ikertzeko espazioak eskaintzea.
- Zenbait eduki ikastea jolasen eta jostailuen bidez.

HARTZAILEAK

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK

Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzako 1. zikloko ikasleak.

Ikastetxe guztietan banatzen dira aldez aurretik eskatu behar izan gabe.
Ordaintzekoa: ez.

ANTOLAMENDUA

Alex Vadillo Otxoa
Posta-helbidea: Santa María kalea, 11, 01001 Gasteiz
Telefonoa: 945161522
Faxa: 945161524
e-posta: avadillo@vitoria-gasteiz.org

Lekua: Bisita libreak: ludotekak.
Bisita gidatuak: ludotekak edo ikastetxeak.
Egutegia: 2007ko urritik 2008ko maiatzera arte.
Ordutegia: 15:00etatik 17:00etara
Saioaren iraupena: ordubete bisita libreetan.
Ordubete edo bi ordu bisita gidatuetan, gaiaren arabera.
Parte-hartzaileen gehienezko kopurua: 25-30 ikasle talde bakoitzeko.

ANTOLATZAILEA

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK

Udaleko Euskara Zerbitzua
Lehendakaritza Saila

Eskaera-orria bete eta faxez edo posta elektronikoz bidali behean adierazitako helbidera.
Eskaera bat egin behar da talde bakoitzeko.
Iritsi diren hurrenkeraren arabera erantzungo zaie eskaerei.
Nahitaezkoa da irakasleak saioan egotea.
Ordaintzekoa: ez.

ESKAERA

ESKAERA
Jabi Basterra
Posta helbidea: Gazteria Zerbitzua
Santa Maria kalea, 11
01001 Vitoria-Gasteiz
Telefonoa: 945 161311
Faxa: 945 161355
e-posta: juventudtl1@vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA
Gazteria Zerbitzua
Lehendakaritza Saila
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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

Udaleko Hezkuntza Saila

Irakasleak

Archivo municipal “Pilar Aróstegui”
Departamento de Cultura

Irakasleak

OPOR PROGRAMA

BISITA GIDATUAK “PILAR ARÓSTEGUI” UDAL ARTXIBORA

DESKRIBAPENA

DESKRIBAPENA

Opor programa denbora librerako hezkuntza zerbitzua da; hauek dira eduki nagusiak: jolasa atari zabalean,
entretenimendu jarduerak, lantegiak, txangoak eta hiriko zenbait gune eta zerbitzuetara bisitak egitea.
Bi aukera dago:
Jolas txokoak (Haur Hezkuntzako umeentzat).
Udaleku irekiak (Lehen Hezkuntzako umeentzat).

Udal Artxiboa ezagutzea: jatorria, funtzionamendua, dokumentu-funtsak eta bibliograﬁkoak, sarbidea, eta
abar.
Udal Artxiboa jendearentzat irekia dagoen zentroa da, bertan udalaren jarduerarekin zein Gasteizko
historiarekin zerikusia dutenak kontsultatu daitezke: gertakizunak, bilakaera, hirigintza, artea, ohiturak,
pertsonaiak..., ikasleek egin behar izaten dituzte lanetarako edo ikerlariek egiten dituztenerako, dokumentu
iturri mota guztietatik.
Artxiboko langile teknikoek gidatutako bisita.

HELBURUAK
- Haurraren garapen pertsonal eta soziala erraztea.
- Hainbat balioren transmisioa erraztea: elkartasuna, lankidetza, bakea, kulturartekotasuna edo baterako
hezkuntza.
- Aisiarekin eta denbora librearekin lotutako esku-hartzeetan alderdi ludikoa sustatzea.

HELBURUAK

HARTZAILEAK

HARTZAILEAK

Gasteizko udalerrian erroldatu dauden eta Haur Hezkuntzako 2. zikloan (jolas txokoetarako) nahiz Lehen
Hezkuntzako 1., 2. eta 3. mailetan (udaleku irekietarako) matrikulatuta dauden umeentzat da programa.

Ikertzaileak eta ikertzeko jakin-nahia duten herritarrak.
Ikasle taldeak, aurretik eskatua.

ANTOLAMENDUA

ANTOLAMENDUA

Lekua: hiriko ikastetxeak.
Egutegia: astelehenetik ostiralera, hamar egunez, uztailean.
Ordutegia: jolas txokoak, 10:00etatik 13:00etara; udaleku irekiak, 10:00etatik 18:00etara.
Saioaren iraupena: jolas txokoak, 3 ordu; udalekuak, 8 ordu.
Materialak: jarduerak egiteko behar den materiala emango zaie umeei.
Parte-hartzaileen gehienezko kopurua: 70 udaleku ireki bakoitzeko eta 64 jolas txoko bakoitzeko.
Hizkuntza: gaztelania, euskara.

Lekua: “Pilar Aróstegui” Udal Artxiboa
Egutegia: Herritarrentzat orokorrean urte osoan zehar eta ikasle taldeentzat ikasturtean zehar aurretik
eskatua.
Ordutegia: 09:00etatik 14:00etara.
Saioaren iraupena: 50 minutu.
Materialak: jatorrizko agiri, argazki, liburu, jarduera ﬁtxen erakusketa.
Parte hartzaileen gehienezko kopurua: 14.
Idioma: gaztelania eta euskara

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Deialdia 2008ko lehen hiruhilekoan argitaratuko da; bertan zehaztuko dira parte hartzeko baldintzak.

- Artxiboaren prestakuntza eta helburuen berri eman bisitariei, baita bertan gordetzen diren material zein
haietara iristeko moduaren berri ere.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Artxiboan bertan eskaria aurretik egitea
Ordaintzekoa: ez.

ESKAERA
Luis María García, Marian Egido eta Enrique Platas
Posta helbidea: UDALEKO HEZKUNTZA SAILA
Frai Zacarias Martinez kalea, 3
01001 Vitoria-Gasteiz
Telefonoak: 945 161510, 945 161536, 945 161509
Faxa: 945 161220
e-posta: lmgarcia@vitoria-gasteiz.org

ESKAERA

ANTOLATZAILEA

ANTOLATZAILEA

Udaleko Hezkuntza Saila

“Pilar Aróstegui” Udal Artxiboa
Kultura Saila.
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Mª José Monge Menéndez
Posta helbidea: Unibertsitateko ibilbidea, 1
Telefonoa: 945161492
Faxa: 945161507
e-posta: archivo.0107@vitoria-gasteiz.org

43

Artearen eta
ikus-entzunezkoen
alorreko hezkuntza

ARTEAREN ETA
IKUS-ENTZUNEZKOEN
ALORREKO HEZKUNTZA

VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2007-2008 Artearen eta ikus-entzunezkoen alorreko hezkuntza
Haur Hezkuntza
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Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Udaleko Hezkuntza Saila

Irakasleak

MUSIKA ADIERAZPENA: NOTAK ESKOLAN

MUSIKA ADIERAZPENA: HAU EZAGUNA ZAIT

DESKRIBAPENA

DESKRIBAPENA

Jarduera honetan kontzertu pedagogikoak proposatzen dira eduki didaktikoak aurkezteko. Hiriko musika talde
batzuek emango dituzte kontzertuak.
Honako edukiak jorratuko dira kontzertu pedagogikoetan:

Kontzertu pedagogikoen bidez, eduki didaktikoak aurkeztuko dira: musika, kultura, oharmena, ahozko
adierazpena, kantua, instrumentu adierazpena, dantza...
Honako edukiak jorratuko dira kontzertu pedagogikoetan:

MAILA

MAILA

DLHko 1. maila
DLHko 2. maila
DLHko 3. maila
DLHko 4. maila
DLHko 5. maila
DLHko 6. maila

EDUKIAK

LAGUNTZAILEAK

EDUKIAK

LAGUNTZAILEAK

KONTZERTU BAT ENTZUTEA

Ertzaintzaren Musika Banda

AHOTSAREKIN JOLASEAN

Arabako Haur Abesbatzen Elkartea-Arabatxo

GURE JAIAK: MUSIKA ETA DANTZA

Udalaren Folklore Akademia

MUSIKA ADIERAZPIDE ETA KOMUNIKAZIO GISA

Ertzaintzaren Musika Banda

MUSIKA PARAMETROAK

Ertzaintzaren Musika Banda

DANTZA

José Uruñuela Dantzako Udal Kontserbatorioa

HAIZEA ETA ORKESTRA

Ertzaintzaren Musika Banda

ABES DEZAGUN

Arabako Haur Abesbatzen Elkartea-Arabatxo

HELBURUAK

MUSIKA ZINEMAN

Udal Musika Banda

HARIA ETA ORKESTRA

Jesus Guridi Musika Kontserbatorioa

JAIETAKO MUSIKA

Udal Musika Banda

- Ikasleen prestakuntzari laguntzea, musikarekiko jarrera positiboa eta hausnartzailea izan dezaten.
- Irakasleei baliabideak (zuzeneko musika) eskaintzea, curriculuma garatzen laguntzeko.
- Hiriko musika baliabideak ezagutaraztea.

MUSIKA ESZENAN

Udal Musika Banda

HARTZAILEAK

DBHko 1. maila
DBHko 2. maila
DBHko 2. zikloa

MUSIKA TRESNA TRADIZIONALAK

Udalaren 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

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleak.

HELBURUAK
- Ikasleen prestakuntzari laguntzea, musikarekiko jarrera positiboa eta hausnartzailea izan dezaten.
- Irakasleei baliabideak eskaintzea (zuzeneko musika), curriculuma garatzen laguntzeko.
- Hiriko musika baliabideak ezagutaraztea.

HARTZAILEAK
Derrigorrezko Lehen Hezkuntza.

ANTOLAMENDUA
Lekua: egutegia ikastetxeetara igortzen denean jakinaraziko da kontzertuak non izango diren.
Egutegia: egutegia urrian bidaliko da ikastetxe bakoitzera. Arretaz egiaztatu esleitutako egunak eta orduak eta
arazorik edo bateraezintasunik izanez gero jakinarazi. Ordutegia: goizez: 10:00etatik 11:00etara edo 11:00etatik
12:00etara.
Saioaren iraupena: ordubete.
Materialak: Ikasturtearen hasieran kontzertu pedagogikoen gida banatuko da.
Parte hartzaile kopurua, gehienez: ikastaldea.
Garraioa: 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 aurkeztu behar badira, jatorrizko fakturak ere erakutsi beharko dira
konpultsatzeko. Epeak: 2008ko urtarrilaren 15a lehen hiruhilekoko gastuetarako, eta 2008ko ekainaren 20a
bigarren eta hirugarren hiruhilekoetako gastuetarako.
Hizkuntza: gaztelania eta euskara.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Eskabidea 2007ko irailaren 25a baino lehen aurkeztu behar da Udaleko Hezkuntza Sailean. Posta arruntez, faxez
edo posta elektronikoz bidal daiteke.
Ordaintzekoa: ez
Nahitaezkoa da maila bakoitzeko bi entzunaldietara etortzea (haietako batean parte hartu nahi ez izateak
programatik kanporatzea ekarriko du). Huts egin eta zuritzen ez bada, hurrengo ikasturteetan kanpo uzteko
arrazoia izango da.

ESKAERA
Imanol Molinillo, Zuriñe Sanz y Luis María García
Posta helbidea: Udaleko Hezkuntza Saila. Fray Zacarías Martínez nº 3 01001 Vitoria-Gasteiz
Telefonoa: 945 161534, 945 161226, 945 161509 Faxa: 945.161220
e-posta: imolinillo@vitoria-gasteiz.org
web-orria: www.vitoria-gasteiz.org/educacion

ANTOLATZAILEA

ANTOLAMENDUA
Lekua: urrian jakinaraziko zaie ikastetxeei kontzertuak non izango diren.
Egutegia: egutegia urrian bidaliko da ikastetxe bakoitzera. Arretaz egiaztatu izendatutako egunak eta
ordutegiak, eta edozein arazo edo bateraezintasun izanez gero, lehenbailehen jakinarazi.
Ordutegia: goizez: 10:00etatik 11:00etara edo 11:00etatik 12:00etara.
Saioaren iraupena: ordubete.
Materialak: ikasturtearen hasieran kontzertu pedagogikoen gida banatuko da.
Parte hartzaile kopurua, gehienez: ikastaldea.
Garraioa: 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 aurkeztu behar badira, jatorrizko fakturak ere erakutsi beharko dira
konpultsatzeko. Epeak: 2008ko urtarrilaren 15a lehen hiruhilekoko gastuetarako, eta 2008ko ekainaren
20a bigarren eta hirugarren hiruhilekoetako gastuetarako.
Hizkuntza: gaztelania eta euskara.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Izena emateko orria 2007ko irailaren 25a baino lehen aurkeztu behar da Udaleko Hezkuntza Sailean. Posta
arruntez, faxez edo posta elektronikoz bidal daiteke.
Ordaintzekoa: ez.
DBHko 1. zikloa: Nahitaezkoa da maila bakoitzeko bi entzunaldietara etortzea (haietako batean parte
hartu nahi ez izateak programatik kanporatzea ekarriko du). Huts egin eta zuritzen ez bada, hurrengo
ikasturteetan kanpo uzteko arrazoia izango da.
DBHko 2. zikloa: Ikasturte bakoitzean kontzertu bakarrera joan daiteke eta, osagarri gisa, “Klasedun
musika” programako jardueraren bat hartu.

ESKAERA
Imanol Molinillo, Zuriñe Sanz, Luis María García
Posta helbidea: Udaleko Hezkuntza Saila. Fray Zacarías Martinez, 3
01001 Gasteiz
Telefonoa: 945 161534, 945 1226, 945 161509
Faxa: 945.161220
e-posta: imolinillo@vitoria-gasteiz.org
zsanz@vitoria-gasteiz.org
web-orria: www.vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA
Udaleko Hezkuntza Saila

Udaleko Hezkuntza Saila
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MUSIKA ADIERAZPENA: KLASEDUN MUSIKA

JAZZ UHINAK HIRIAN BARRENA

DESKRIBAPENA
“Notak eskolan” eta “Hau ezaguna zait” programetan Udaleko Hezkuntza Sailaren musika adierazpenaren
alorreko” eskaintza egonkorra” azaldu dugu. Eskaintza hori mailaka eta jarraipen irizpideekin egituratuta
dago, egonkorra da denboran, eta curriculum-aprobetxamendu onerako jarduera-esparrua ezartzeko
egokia.
Hala ere, egitura hori guztiz bateragarria da gure hirian noizbehinka sor daitezkeen ekimenak baliatu nahi
dituen eskaintzarekin. Testuinguru horretan kokatzen da ekimen berri hau.
2007-2008 ikasturtean ondoko jarduerak burutuko dira:
MAILA

EDUKIAK

DLHko 5. eta 6. mailak

ABESBATZA: XABIER SARASOLA

Crescendo Musika Elkartea

DBHko 1., 2.,3 eta 4.

KANTU LIRIKORAKO HURBILPENA

Jesus Guridi Musika Kontserbatorioa

mailak. DBHO eta HII

JAZZA: MUSIKAREN LENGOAIA BERRIA

Gasteiz Big Band

DESKRIBAPENA
Jazz entzunaldiak biltzen dituen programa. Jende guztiari zuzentzen zaio, musika estilo honen alderdi
nagusiak ulertzen laguntzeko asmoz: musika-tresnak, teknikak, historiak, konposagileak... Sei entzunaldi
izango dira.
Udaleko Hezkuntza Sailaren eta Araba Irratiaren arteko lankidetza hitzarmenari esker, jazz entzunaldiak
emateko programa jarri da abian. Bertan prestakuntza eta zuzeneko musika izango dira eta Euskal Herri
osoan emango den irrati programa egingo da.

LAGUNTZAILEAK

GAURKO SOINUAK

T.I.04 Musika garaikideko instrumentu taldea

ABESBATZA: XABIER SARASOLA

Crescendo Musika Elkartea

JAZZ UHINAK: ENTSEGUA

HELBURUAK
- Jazz musika Gasteiztar guztiei helaraztea, modu pedagogiko eta didaktiko baten bidez.
- Jazza jotzeko musika tresnek historian zehar izan duten bilakaeraren ezagutza sustatzea.
- Gasteizko jazz musikarien lana ezagutaraztea.

HARTZAILEAK
Herritarrak, oro har.

HELBURUAK
- Hirian noizean behin izan daitezkeen musika ekimenak baliatzea.
- Zuzeneko kontzertuarekin atsegin hartzea.

HARTZAILEAK
Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa eta
Hezkuntza Iraunkorreko ikasleak.

ANTOLAMENDUA
Lekua: ikastetxean jakinaraziko da kontzertuak non izango diren.
Egutegia: egutegia urrian bidaliko da ikastetxe bakoitzera. Arretaz egiaztatu izendatutako egunak eta
ordutegiak, eta edozein arazo edo bateraezintasun izanez gero, lehenbailehen jakinarazi.
Ordutegia: goizez: 10:00etatik 11:00etara edo 11:00etatik 12:00etara.
Saioaren iraupena: ordubete.
Parte hartzaile kopurua, gehienez: ikastaldea.
Garraioa: 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 aurkeztu behar badira, jatorrizko fakturak ere erakutsi beharko dira
konpultsatzeko. Epeak: 2008ko urtarrilaren 15a lehen hiruhilekoko gastuetarako, eta 2008ko ekainaren
20a bigarren eta hirugarren hiruhilekoetako gastuetarako.
Hizkuntza: gaztelania eta euskara.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Izena emateko orria 2007ko irailaren 25a baino lehen aurkeztu behar da Udaleko Hezkuntza Sailean. Posta
arruntez, faxez edo posta elektronikoz bidal daiteke.
Ordaintzekoa: ez.
Lehentasuna izango dute Musika Adierazpena programan parte hartu ohi duten ikastetxeek.
Proposatutako edozein kontzertuetarako eman ahal da izena. Programa honetan izen emateak ez du
baldintzatzen DLH eta DBHko “Notak klasean” eta “Hau ezaguna zait” programetan parte hartzea.

ANTOLAMENDUA
Lekua: Jesus Guridi Musika Kontserbatorioa
Egutegia: hilean behin, azarotik apirilera bitartean.
Ordutegia: arratsaldeko 7:00etatik 8:30era.
Saioaren iraupena: ordu eta erdiko saioak. Lehenengo ordu erdian jazz kontzertua. Ondoren irrati
programa eta zuzeneko musika.
Parte hartzaile kopurua, gehienez: lekuak bete arte.
Hizkuntza: gaztelania.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
izen ematea ez da beharrezko.
Ordaintzekoa: ez

ESKAERA
Imanol Molinillo, Zuriñe Sanz, Luis María García
Posta helbidea: Udaleko Hezkuntza Saila. Fray Zacarías Martinez, 3
01001 Gasteiz
Telefonoa: 945 161534, 945 1226, 945 161509
Faxa: 945.161220
e-posta: imolinillo@vitoria-gasteiz.org
web-orria: www.vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA
Udaleko Hezkuntza Saila. Gasteiz irratia.

ESKAERA
Imanol Molinillo, Zuriñe Sanz, Luis María García
Posta helbidea: Udaleko Hezkuntza Saila. Fray Zacarías Martinez, 3
01001 Gasteiz
Telefonoa: 945 161534, 945 1226, 945 161509
Faxa: 945.161220
e-posta: imolinillo@vitoria-gasteiz.org
zsanz@vitoria-gasteiz.org
web-orria: www.vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA
Hezkuntza Saila
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Udaleko Hezkuntza Saila

Irakasleak
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Haur Hezkuntza
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Jarduera berria

Irakasleak

GAZTEIZTXO IKUS-ENTZUNEZKO ETA PLASTIKAZKO HEZIKETA:
KOMUNIKABIDEAK

GASTEIZTXO- Ikus-entzunezko eta plastikazko heziketa: a
rte garaikidea

DESKRIBAPENA

DESKRIBAPENA

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; izan ere irudiak, errealitate bat
erakutsi ez ezik, interpretatu ere egiten baitu.
Programako edukiak lantegien bidez landuko dira modu jarraian eta mailakatuan.

Bi saio osagarrik osatzen dute programa hau, zeinean Lehen Hezkuntzako maila bakoitzari lotutako gai bat
lantzen baita:
- Lehen saioa ikasgelan egiten da eta ordubete irauten du. Museoko hezitzailea ikastetxera joango da gaiari
buruzko sarrera egitera, hainbat material erabiliz (argazkiak, diapositibak, bideoak...).
- Astebete geroago, ikasle taldea museora joango da aretoetan benetako artelanak aurkitu eta lantegietan
ariketa praktiko bat egitera.
Edukiak honela egituratuko dira:
DLHko 1. maila: Jendea: Ni eta bestea. Erretratuak eta autorretratuak, istorioen bila.
DLHko 2. maila: Lekuak: Hemen, han. Publikoa eta pribatua. Etxetik eskolara, eta museora.
Zer kontatzen digu museoak?
DLHko 3. maila: Gauzak: Baliagarriak, alferrikakoak. Erreala, irudizkoa. Zer kontatzen digute gauzek?
DLHko 4. maila: Artista: Lengoaiak. Erabakiak, prozesuak, lanbideak. Zer kontatzen digu artistak, eta
zer ikusten dugu geuk?
DLHko 5. maila: Zergatiak: Asmoa, edo garaikidea. Zergatik uste duzu hori artea dela?
DLHko 6. maila: Artea eta gizartea: Beste ideia batzuk. Testuingurua. Artea eta munduarekiko erlazioa,
komunikabideak. Sinetsi behar dut?
Taldearen arduradunak galdeketa bat beteko du jarduera balioesteko.

MAILA

EDUKIA

DBHko 1 maila.

IRRATI lantegia

DBHko 2. maila

PRENTSA lantegia

DBHko 3. maila

TELEBISTA lantegia

DBHko 4. maila

PUBLIZITATE lantegia

Lantegia egin aurretik, ikastetxean bertan prestakuntza saioa egingo da.

HELBURUAK
- Hiria ezagutze praktikoa sustatzea.
- Publizitate eta ikus-entzunezkoen hizkuntzetan emandako mezuak kodetzea eta deskodetzea.
- Komunikabideen eta publizitatearen arloak modua praktikoan ezagutzea.

HARTZAILEAK
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleak.

HELBURUAK

ANTOLAMENDUA

- Hezkuntza komunitateak museoa beren praktikan erabil dezaketen hezkuntza baliabidetzat ikustea.
- Museoa ikusteko esperientziaren bidez irakasleek zein ikasleek gozatu eta ikastea.

Lekua: prestakuntza saioa ikastetxean bertan egingo da. Lantegia, berriz, ikastetxetik kanpo egingo da.
Egutegia: egutegia urrian bidaliko da ikastetxe bakoitzera. Arretaz egiaztatu esleitutako egunak eta
orduak eta arazorik edo bateraezintasunik izanez gero jakinarazi. Ordutegia: Lantegia goizez burutuko da.
Prestakuntza saioa, berriz, goizez edo arratsaldez.
Saioaren iraupena: Prestakuntza-saioa: ordubete. Lantegia: 5 ordu.
Materialak: Lantegi bakoitzerako materialak ikastetxean banatuko zaio taldeari.
Parte hartzaile kopurua, gehienez: ikastaldea.
Garraioa: 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 aurkeztu behar badira, jatorrizko fakturak ere erakutsi beharko dira
konpultsatzeko. Epeak: 2008ko urtarrilaren 15a lehen hiruhilekoko gastuetarako, eta 2008ko ekainaren
20a bigarren eta hirugarren hiruhilekoetako gastuetarako.
Hizkuntza: gaztelania eta euskara.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Izena emateko orria 2007ko irailaren 25a baino lehen aurkeztu behar da Udaleko Hezkuntza Sailean. Posta
arruntez, faxez edo posta elektronikoz bidal daiteke.
Ordaintzekoa: ez.
DBHko lau ikasturteetako lantegietan parte hartu ohi dutenei lehentasuna emango zaie.

ESKAERA

HARTZAILEAK
Lehen Hezkuntzako ikasleak.

ANTOLAMENDUA
Lekua: ARTIUMen eta ikastetxean.
Egutegia: eskola-orduak.
Ordutegia: eskola-orduak.
Saioaren iraupena: bi saioa: ordubeteko saio bat ikastetxean eta bi orduko saio bat ARTIUMen.
Parte hartzaile kopurua, gehienez: 25 ikasle; gehiago izanez gero bi talde egingo dira.
Hizkuntza: gaztelania, euskara, ingelesa eta frantsesa.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Eskaria: Izena emateko ﬁtxa irailaren 25a baino lehenago aurkeztu beharko da.
Ordaintzekoa: EZ, doako jarduera da.
Ikasle-talde bakoitza bere irakaslearekin joango da, eta irakasle horrek ikasleen portaera egokiaz arduratu
beharko du.
Behin izena eman ondoren norbaitek jardueran parte hartzerik ez baldin badu, horren berri eman beharko
dio ARTIUMeko Hezkuntza eta Kultura Ekintzako Sailari astebete lehenagotik. Aurreikusitako datan
justiﬁkazio nahikorik gabe agertzen ez bada, ez da aukerarik izango beste data batean parte hartzeko.
Behin eta berriro agertzen ez dena aurrerago egiten diren ikastaroen programatik kanpo geratuko da.

Zuriñe Sanz, Nieves Alemán, Fco. Javier de Miguel
Posta helbidea: Udaleko Hezkuntza Saila. Fray Zacarías Martínez, 3
01001 Gasteiz
Telefonoa: 945 161226, 945 161215, 945 161508
Faxa: 945.161220
e-posta: imolinillo@vitoria-gasteiz.org
web-orria: www.vitoria-gasteiz.org

ESKAERA

ANTOLATZAILEA

ANTOLATZAILEA

Udaleko Hezkuntza Saila

ARTIUM, Arte Garaikideko Euskal Zentro-Museoa. (Hezkuntza eta Kultura Ekintzako Saila) eta Udaleko
Hezkuntza Saila.

LAGUNTZAILEAK

Harremanetarako: Fco. Javier de Miguel, Zuriñe Sanz eta Nieves Alemán.
Posta helbidea: Udaleko Hezkuntza Saila. Fray Zacarías Martínez, 3 01001 Gasteiz
Telefonoa: 945 161226, 945 161215, 945 161508
Faxa: 945161393
Posta elektronikoa: fjdemiguel@vitoria-gasteiz.org

LAGUNTZAILEAK:
Vital Kutxa fundazioa
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GASTEIZTXO- IKUS-ENTZUNEZKO ETA PLASTIKAZKO HEZIKETA: IRUDIA
IRAKURRI
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Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Centro Cultural Montehermoso Kulturunea
Udaleko Hezkuntza Saila

Irakasleak

IKUSPEGIA ALDATUZ
DESKRIBAPENA

DESKRIBAPENA
Ikus-entzunezko irudia, haren baliabideak eta mezuak sakonago ezagutzeko ikastaroa.
IRUDIEKIN ESPERIMENTATZEN

Irudien oinarrizko elementuak.
Mugitzen den irudiaren historia.

KONTA IEZADAZU IPUIN BAT. KONTATZEKO ARTEAIstorio bat eraikitzeko modua. Kontaketaren egitura.
Pertsonaiak eta rolak.
EBAKI ETA ITSATSI

Muntatzea. Sintaxia ulertzea praktikaren bidez.

NOR DA NOR?

Lan taldeak. Produkzio faseak.

Komikia eta storyboard-a.
Rolak zalantzan jartzea.

Gaur egungo kultur ekoizpena aztertuko da bestelako jakintza arloekin duen loturari begira, produktu
horiekiko arrazoizko jarrera kritikoa garatzea ahalbidetzen duten analisirako gakoak emango direla.
Taldearen ezagupenak izango dira abiapuntu lanen eta bestelako kultur zein gizarte errealitateekiko loturak
ezartzeko.
Montehermoso kulturunearen programazioa da abiapuntua; erakusketa izan baino lehen, monitorearekin
egiten da bisita, zeinetan monitoreak pertsonen arteko elkarrizketa sustatuko baitu erakusten diren lanak
mintzagai gisa baliatua, eta horien interpretazio zein irakurketa egiteko gakoak emango baititu. Behin
hautatutako lanak bisitatu ondoren, eta taldearen mailaren arabera, bisitan erakutsitako alderdietakoren bat
sustatzeko jarduera burutuko da.

HELBURUAK
- Gaur egungo kultur sorrera ulertzen eta gozatzen lagunduko duten baliabideak hornitzea.
- Lan horiei buruzko arrazoizko pentsamendu kritikoa sustatzea, bestelako ezagutza arloetara extrapolatu
daitekeena.
- Gaur egungo sorrera bestelako ezagutza zein jakintza arloekin lotzea, baita gizarte arazoekin ere.
- Genero politikak martxan jartzea ahalbidetzen duten kontzeptuak ﬁnkatzea.

IKUSIZKO ETA SOINUZKO HIZKUNTZA

Filmaren atalak. Plano motak.

IKUS-ENTZUNEZKOEN GENEROAK

Ikus-entzunezko generoen ezaugarriak eta egiturak: zinema,

GIDOI BAT LANTZEN IKASI

Gidoi literarioa eta teknikoa lantzeko elementuak eta jarraibideak.

FILMATZEA

Tresna teknikoen azalpena. Zereginen banaketa.

HARTZAILEAK

Atrezzoa. Filmatzea.

Materiala, ezagupenak eta jarduerak talde eskatzailearen mailara egokituko da, taldeko arduradunak
planteatzen dituen beharrekin bat.

Kameraren mugimenduak eta kokapenak. Soinuzko elementuak.
dokumentala, bideo-sorkuntza...

MUNTATZEA

Muntatzeari buruzko teoria. Edizio digitala.

Saioak praktikoak izango dira nagusiki. Sormenarekin lotutako alderdiak sustatuko dira, parte hartze aktibo,
dinamiko eta ludikoa zein elkarrizketa azpimarratuz.
Irakasleek eta parte hartzen duten ikasleek ebaluatuko dituzte saioak.

HELBURUAK
- Haur eta gazteak ikusizkoen alorrean alfabetizatzea.
- Pentsamendu kritikoa sustatzea ikus-entzunezko produktuen edukien aurrean.
- Genero berdintasuna sustatzen duten politikak ezartzen laguntzea.

ANTOLAMENDUA
Lekua: Montehermoso Kulturunea
Egutegia: 2007ko azarotik 2008ko ekainera. Bisitak zentroko egutegiaren menpe izango dira eta ez dira
erakusketak aldatzen ari diren aldietan egingo.
Ordutegia: 11:00etatik 14:00etara eta 18:00etatik 19:00etara
Iraupena: ordubete.
Materialak: Taldeko arduradunari emango zaio materiala bisitan azaldu diren kontzeptuekin lanean jarraitu
ahal izateko.
Hizkuntza: gaztelania eta euskara.

HARTZAILEAK
Lehen Hezkuntzako 4., 5. eta 6. mailak.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK

ANTOLAMENDUA

Montehermoso kulturunean bilduko dira eskariak –telefonoz, informazio gunean eta posta-elektronikoz.
Doako jarduera da.

Lekua: Montehermoso kulturunea.
Egutegia: 2007ko urritik 2008ko ekainera.
Iraupena: bi orduko saioa Montehermoso kulturunean eta 45 minutuko prestakuntza saioa ikastetxean.
Materialak: irakasle zein ikasleentzako gida didaktikoa du saio bakoitzak.
Parte-hartzaile kopurua: 25.
Hizkuntza: gaztelania eta euskara.

ESKAERA

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK

Montehermoso Kulturunea
Frai Zacarias Martinez kalea, 2
01001 Gasteiz
Telefonoa: 945161830
e-posta: educacion@montehermoso.net
Web-orria: www.montehermoso.net

Nahi beste saioetarako eman daiteke izena. Saioa batean baino gehiagotan parte hartzea gomendatzen
da, irudiaren munduaren ikuspegi osoagoa izateko.

ANTOLATZAILEA
Montehermoso Kulturunea

ESKAERA
Montehermoso kulturunea
Frai Zacarias Martinez kalea, 2
Telefonoa: 945 16 18 30
e-posta: educacion@montehermoso.net
Web-orria: www.montehermoso.net

ANTOLATZAILEA
Montehermoso kulturunea
Udaleko Hezkuntza Saila
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GEHI KEN BERDIN (+ / - / =)

ZENTZUA EMANEZ

DESKRIBAPENA

DESKRIBAPENA

Sorkuntza garaikidea eta genero berdintasunerako politikak.
Gizarteak genero berdintasunerako politiketan egin duen aurrerabidea nabaria bada ere, benetako
egoeraren ikuspegi kritikoa behar da, arazoak identiﬁkatuz eta horietaz nahiz konponbide posibleez
kontzientzia harraraziz.
Hainbat euskarriren gaineko kultura ekoizpen garaikidea baliatuz genero berdintasunarekin lotutako arazoak
identiﬁkatuko dira. Horietan oinarrituz, parte hartzaileen arteko elkarrizketa sustatuko da, azaroak horietaz
nahiz konponbide posibleez eztabaidatze aldera.

Montehermoso kulturuneak zerbitzu publiko gisa burutzen duen lanean mota guztietako hezitzaileei haien
zereginetan laguntzeko baliabideak eskaintzea bilatzen du.
Zentroko programazioa abiapuntu izanik, erakusketak bisitatuko dira eta hartzaileen lanerako interesgarri
izan daitezkeen eduki zein jarduerak eskainiko dira. Erakusketa inauguratu aurretik egingo da bisita, edo
erakusketaren lehen egunetan.

HELBURUAK

HELBURUAK
- Genero berdintasunean heztea.
- Gizarte garaikidearekiko pentsamendu kritikoa sortzea.

HARTZAILEAK

- Hezitzaileei zentroaren lana jakinaraztea.
- Jarduera horiek hobeto aprobetxatzeko edukiak eta materialak hornitzea.
- Hezkuntza komunitatearekiko zuzeneko komunikazio loturak ezartzea.

HARTZAILEAK

Edukiak eta materialak talde eskatzailearen mailara egokituko dira.

ANTOLAMENDUA

Edozein eremu zein jakintzagaiko hezitzaileei zuzenduta.

ANTOLAMENDUA:

Lekua: Montehermoso kulturunea.
Egutegia: 2007ko urritik 2008ko ekainera.
Ordutegia: 10:00etatik 14:00etara eta 17:00etatik 19:00etara.
Iraupena: ordubete.
Parte-hartzaileen gehienezko kopurua: 25.
Hizkuntza: gaztelania eta euskara.

Lekua: Montehermoso Kultur Zentroa.
Egutegia: 2007ko azarotik 2008ko urtarrilera eta 2008ko maiatza.
Ordutegia: klase orduak.
Iraupena: 90 minutu.
Materialak: erakusketa bakoitzaren berezko materiala hornituko da.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Montehermoso kulturunean jasoko dira eskaerak (telefonoz, argibide gunean edo e-postaz).
Jarduera doakoa da.

Montehermoso kulturunean bilduko dira eskariak –telefonoz, informazio gunean eta posta-elektronikoz.
Doako jarduera da.

ESKAERA

ESKAERA

Montehermoso Kulturunea
Frai Zacarias Martinez kalea, 2
01001 Gasteiz
Telefonoa: 945161830
e-posta: educacion@montehermoso.net
Web-orria: www.montehermoso.net

Montehermoso kulturunea
Frai Zacarias Martinez kalea, 2
01001 Vitoria-Gasteiz
Telefonoa: 945161830
E-posta: educacion@montehermoso.net
Web-orria: www.montehermoso.net

ANTOLATZAILEA

ANTOLATZAILEA

Montehermoso Kulturunea

Montehermoso kulturunea
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“Jose Uruñuela” udal dantza
kontserbatorioa

Irakasleak

ZINEMA ETA GIZA ESKUBIDEEN GELAK

JOSE URUÑUELA UDAL DANTZA KONTSERBATORIORA BISITA

DESKRIBAPENA:

DESKRIBAPENA

Ikus-entzunezko materialen bidez giza eskubideak lantzen dira ikasleekin.
Programak ikasturte honetarako aukeratu duen gaia da genero-politikak.
Generoarekin zerikusia duten hainbat gai aztertu eta haien gainean eztabaidatuko da, horretarako
lehenengo ikus-entzunezko materiala ikusiko da,eztabaidaren abiapuntu gisa.
Jardueraren inguruko sarrera txiki bat eta ikus-entzunezko mintzairaren hastapenak.
Materialak ikustea.
Gizarte eta hezkuntza arloko lantegia, zeinetan ﬁlm laburrak proposatzen dituen edukiak aztertzen baitira.
Ebaluatzeko txantiloiak emango zaizkie ikasleei jarduera amaitutakoan hura balioetsi dezaten.
Ikastetxeetara jardueraren balioespen orria bidaliko da, irakasleek jarduera ebalua dezaten.

Dantzaren arloko unitate didaktikoa dugu. Giza gorputzaren artikulazio eta mugimendu-aukerak
espresiorako tresna gisa ikertzea. Dantza irakasle batek zuzendu eta beste batek behatuta, ikasleek
erakusten dituzten dantzarako gaitasun ﬁsiko egokiak balioesteko aukera emango du.
Dantza Sortzaileko saio bat, eta bertan, ipuin batean oinarrituz, dantzako irakasleak mugimendu
espresiboak sortzeko beharrezko jarraibideak eskainiko ditu. Ikasgelako kide guztiek ipuina berregiten
hartuko dute parte irakaslearen gidaritzapean. Saio horretarako piano-jole laguntzaile bat izango da.

HELBURUAK:
- Pertsonen oinarrizko eskubideetan sakontzea balioen hezkuntzaren bidez.
- Ikus-entzunezkoekiko irizpide kritikoa garatzea, irudia ezagutzen unibertsoan integratzeko asmoz.
- Ikuspegia beste gizarte zein kulturetara zabaltzea, ezberdintasunarekiko begirunea lortzeko asmoz.
- Pertsonekiko begirune dosia handitzea lortzea, adin, sexu, arraza, iritzi, behar eta kulturari dagokienez.

HELBURUAK
- Dantza kontserbatorioaren jardueraren berri emanik gizarteratzen laguntzea.
- Dantzarako gaitasuna duten haurren hezkuntzarako dantza aukera gisa proposatzea.
- Dantzarekiko sentsibilitatea piztea hezitzaile eta ikasleengan.
- Dantza titulu profesionala eskuratzeko aukeren berri ematea, izan ere 2004-2005 ikasturtetik
kontserbatorioa lortzen baita.
- Dantza aurreko eta oinarrizko mailaren lehen ikasturterako ikasleak lortzea.

HARTZAILEAK
HARTZAILEAK:

Lehen Hezkuntzako 2. 3. eta 4. mailak.

Edukiak zein hautatutako ﬁlm laburrak talde eskatzailearen mailara egokituko dira.

ANTOLAMENDUA
ANTOLAMENDUA:
Lekua: Montehermoso Kultur Zentroa.
Egutegia: 2007ko azaroaren 15etik abenduaren 22ra.
Ordutegia: 10:00etatik 12:00etara.
Iraupena: 2 ordu.
Parte-hartzaileen gehienezko kopurua: 25.
Hizkuntza: gaztelania eta euskara.

Lekua: “Jose Uruñuela” udal dantza kontserbatorioko gelak.
Egutegia: urrian eta azaroan, astearte eta ostegunetan.
Ordutegia: 15:00 -16:30
Saioaren iraupena: 40 minutu.
Parte hartzaile kopurua, gehienez: 25.
Hizkuntza: gaztelania eta ingelesa.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
PARTE HARTZEKO BALDINTZAK:
Montehermoso kulturunean bilduko dira eskariak –telefonoz, informazio gunean eta posta-elektronikoz.
Doako jarduera da.

ESKAERA:
Montehermoso Kulturunea
Frai Zacarias Martinez kalea, 2
01001 Gasteiz
Telefonoa: 945161830
e-posta: educacion@montehermoso.net
Web-orria: www.montehermoso.net

Ikastetxeek irailaren 21a baino lehen egin beharko dute eskaria.
Bisita eguna baino astebete lehenago parte hartuko duten ikasleen zerrenda bidali behar da.
Dantzarako gaitasun nabariak dituzten ikasleei hori jakinarazteko txostena igorriko zaie ikastetxetik.
Taldeak beren irakasle edo tutorearekin etorriko dira, eta jarduera egin bitartean haiekin egongo dira,
bisitaren tutore-erantzukizuna bere gain hartuz.
Bisita egitera etortzen diren ikasleek istripu eta erantzukizun zibilerako aseguruak izan beharko dituzte,
ikastetxeak berak eginak.
Gutxienez astebete lehenago jakinarazi beharko dira bajak.
Ordaintzea: ez.

ESKAERA
Susan Burnett
Posta helbidea: Hiru Probintzien plaza, 8
01001 Gasteiz
Telefonoa: 945 162606
Faxa: 945 161970
e-posta: sburnett@vitoria-gasteiz.org
web-orria: www.vitoria-gasteiz/cmdanza

ANTOLATZAILEA
Montehermoso Kulturunea

ANTOLATZAILEA
“Jose Uruñuela” udal dantza kontserbatorioa
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Udaltzaingo Zerbitzua
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ARTIUM, Centro-Museo de Arte Contemporáneo.
Udaleko Hezkuntza Saila y Acción Cultural.

Irakasleak

BIDE HEZIKETARAKO MARRAZKI LEHIAKETA

ZURE NEURRIRA
DESKRIBAPENA

DESKRIBAPENA
Oinezkoek, txirrindulariek eta ibilgailuko bidaiariek dituzten arriskuei buruzko marrazkiak egitean datza.
Parte-hartzailea.

HELBURUAK
- Gazteenek bidean dituzten arriskuei buruzko hausnarketa sustatzea.

HARTZAILEAK
Lehen Hezkuntzako 3. zikloa.

ANTOLAMENDUA
Lekua: Ikastetxeetako gelak eta parte-hartzaileen etxeak.
Egutegia: Eskolako bigarren hiruhilekoa.
Ordutegia: Ez dago
Saioaren iraupena: aldagarria.
Materialak: Parte hartzaileek aukeratu eta ekartzen dituzte.
Parte hartzaile kopurua, gehienez: Ez dago
Hizkuntza: gaztelania eta euskara.

ZURE NEURRIRA izeneko eskola-programaren bidez irakasleek, ARTIUMeko Hezkuntza Sailarekiko
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 lantegian egingo da. Bi orduko iraupena du. Lehenengo orduan, museoko gelak
ikusiko dira. Bigarren partean, lantegian, 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.
Hartzaileei egokitutako metodologia erabiliko da, alderdi hauetan oinarrituz: parte hartzea, elkarrizketa,
eztabaida, interpretazioa, deskribapena, ikerketa eta aurkikuntza.
Taldearen arduradunak galdeketa bat beteko du jarduera balioesteko.

HELBURUAK
- Hezkuntza komunitateak museoa beren praktikan erabil dezaketen hezkuntza baliabidetzat ikustea.
- Museoa ikusteko esperientziaren bidez irakasleek zein ikasleek gozatu eta ikastea.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK

HARTZAILEAK

Lehiaketako berariazko oinarriak betetzea.
Ordaintzekoa: ez.

Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta irakasleak.
Batxilergoko, Lanbide Heziketako, Helduen Hezkuntza Iraunkorreko ikasleei eta heldu taldeei ere zuzentzen
zaie.
Gela osoarentzat prestatutako jarduera da.

ESKAERA
Gurutze Garay Lucio
Posta-helbidea: Udaltzaingoa , Bide Hezkuntza. Agirrelanda kalea, 8
Telefonoa: 945 161451
Faxa: 945 161581
e-posta: educaciónvial@vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA
Udaltzaingo Zerbitzua.

LAGUNTZAILEAK

ANTOLAMENDUA
Lekua: ARTIUMen eta ikastetxean.
Egutegia: eskolako ikasturtea.
Ordutegia: eskola-orduak.
Saioaren iraupena: hiru saio: Ordubeteko bi saio ikastetxean eta bi orduko saio bat ARTIUMen.
Parte hartzaile kopurua, gehienez: 25 ikasle; gehiago izanez gero bi talde egingo dira.
Hizkuntza: gaztelania, euskara, ingelesa eta frantsesa.
Eskaria: programa honetan parte hartu nahi duten hezkuntza arautuko taldeek izena emateko ﬁtxa behar
bezala beteta bidali behar dute 2007ko irailaren 29a baino lehenago ARTIUMeko Hezkuntza eta Kultura
Ekintzako Sailera. Fitxa hori ARTIUMeko eskola-programen liburuxkan eta bere web orrian dago: www.
artium.org
Ordaintzekoa: Ez, doako jarduera da.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Ikasle-talde bakoitza bere irakaslearekin joango da, eta irakasle horrek ikasleen portaera egokiaz arduratu
beharko du..
Behin izena eman ondoren norbaitek jardueran parte hartzerik ez baldin badu, horren berri eman beharko
dio ARTIUMeko Hezkuntza eta Kultura Ekintzako Sailari astebete lehenagotik. Aurreikusitako datan
justiﬁkazio nahikorik gabe agertzen ez bada, ez da aukerarik izango beste data batean parte hartzeko.
Behin eta berriro agertzen ez dena aurrerago egiten diren ikastaroen programatik kanpo geratuko da.

ESKAERA
Harremanetarako: Ana Mendizabal, Marian Basterra
Posta helbidea: Frantzia kalea, 24 - 01002 Vitoria-Gasteiz
Telefonoa: 945 20 90 10
Faxa: 945 20 90 49
Posta elektronikoa: educacion@artium.org Web: www.artium.org

ANTOLATZAILEA
Eskaintza egiten duen erakundea: ARTIUM, Arte Garaikideko Euskal Zentro-Museoa. Hezkuntza eta
Kultura Ekintzako Saila.
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Gasteizko Kultur Plangintza eta
Programazio Zerbitzua

Irakasleak

ANTZERKI- PROGRAMAZIOA. NESKA-MUTILENTZAKO BEÑAT ETXEPARE
ARETOA

FAMILIAN (ARTE ESZENIKOEN PROGRAMA, FAMILIARI ZUZENDUA)

DESKRIBAPENA

Duela hainbat urtetatik hona Gasteizko udalak arreta berezia eskaintzen die ikusle gazteenei, hauengan
arte eszenikoen arloko ikuskizunetara joateko ohitura garatu nahirik; hartara, lengoaia artistikoak ezagutu
ditzaten eta gerora, ikusle bihur daitezen.

Duela 12 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. Nazio zein nazioarteko konpainien
saioak izaten dira ikasleentzat urritik maiatzera bitartean. Batez beste, 7 lan ezberdin izaten dira, adin
tarte guztientzat. Horretaz gain, saio osagarriak ere izaten dira: kafe-antzerkiak, antzokira joan aurretik
ikastetxean egiten diren jarduerak...

HELBURUAK
- Gaztetxoenen artean antzerkia ikusteko ohitura sortzea.

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA

Horren haritik, udalaren antzoki sarean arte eszenikoaren hiru diziplina klasikoetako ikuskizunak biltzen
dituzten programak izaten dira aldian-aldian: antzerkia, dantza eta musika. Ikuskizun hauek adin guztietako
jendearentzat dira; gurasoekin zein familiako guztiekin batera atsegin hartzeko eta txikitxoenek hiru diziplina
horietako hainbat alderdi ulertzeko.

HARTZAILEAK
Adin egokia: 6 eta 12 urte bitarteko haurrak, guraso, senitarteko zein helduek lagunduta.

HARTZAILEAK
Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleak (3tik 16 urtera
bitartekoak).

ANTOLAMENDUA
Aukerak: emanaldiak goizetan egingo dira, 10:00etatik 13:00etara bitartean (batzuetan bi emanaldi izango
dira goizez)
Lekua: Beñat Etxepare Antzokia (Iparralde gizarte etxea).
Egutegia: Teatro Paraiso konpainia arduratzen da zuzenean ikastetxeekiko koordinazio lanez.
Ordutegia: goizez (9:30 eta 11:30) eta goiz eta arratsaldez (10:30 eta 15:30).
Saioaren iraupena: ordubete (batez beste ikuskizun bakoitzak)
Parte hartzaile kopurua, gehienez: ikastaldea.
Hizkuntza: gaztelania eta euskara.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Ikastetxeen bidez egiten da antolakuntza oro. Argibideak eta eskariak.

ESKAERA
TEATRO PARAISO
Telefonoa: 945 28 93 23
e-posta: teatroparaiso@telefonica.net

ANTOLAMENDUA
Urtean zehar aldatu egiten da:
Gasteizko Nazioarteko Antzerki Jaialdiaren garaian:
Egutegia eta ordutegiak: Urriko eta azaroko igandeetan: sei ikuskizun (antzerkia eta dantza). Ordua: 18:00
Neguko eta udaberriko denboraldia: urtarril, otsail, martxo eta apirileko igandeetan: dantza ikuskizunak,
kontzertu didaktikoak eta antzerkia.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Sarrera: 6 , prezio bakarra.
Abonamenduak: % 30eko deskontua, ziklo bakoitzeko abonamenduak erosita.
Sarrerak egunero salgai, ohiko ordutegian, Principal Antzokiko leihatiletan. Internet bidez:
www.vitoria-gasteiz.org
www.cajavital.es
www.generaltickets.com
Vital Kutxaren buzoi automatikoetan:
Principal antzokian, astelehenetik ostiralera, 10:00etatik 21:00etara.
Vital Kutxaren Independentzia kaleko bulegoan, egunero, 8:00etatik 22:00etara.
Vital Kutxaren Ballester Apezpikuaren kaleko bulegoan, egunero, 8:00etatik 22:00etara.

ANTOLATZAILEAK:
Gasteizko Kultur Plangintza eta Programazio Zerbitzua

ANTOLATZAILEA
Vitoria-Gasteizko Udaleko Kultur Plangintza eta Programazio Zerbitzua Teatro Paraíso SL.

LAGUNTZAILEAK
El Correo, Didáctica juguetes, La casa del libro, Eusko Jaurlaritza eta Kultura Ministerioa.
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Arabako Foru Aldundiko Museo Zerbitzuko
Hezkuntza eta Zabalkunde Atala
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BISITA ELKARRERAGILEAK ETA LANTEGIAK MUSEOETAN
DESKRIBAPENA
Museoak oroitzapen historiko eta kulturala bizirik mantentzen den kultura guneak dira, artea, natura,
arkeologia ondarera hurbiltzeko aukera ematen digutenak.
Museoak etengabe eboluzionatzen duten gune aktiboak dira, non gure ondareaz gozatzeko aukera ematen
duten esperientzietan parte hartu ahal baita.
Aukerak:
Hezkuntza programak: Hara bada Araba da, asteburuko programak, kultura asteak, erakusketekin lotutako
programak...
Bisita elkarreragileak.
Museoko lantegiak.

HELBURUAK
- Oroitzapen historiko eta kulturala mantentzea eta artea, natura, arkeologia... ondarea hurbiltzea.
- Gure ondareaz gozatzeko aukera ematen duten esperientzietan parte hartzea.

HARTZAILEAK
Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzaren Ondokoa.

ANTOLAMENDUA
Lekua: Arte Ederren Museoa, Arkeologia Museoa, Natur Zientzien Museoa, Arma Museoa, Karta Museoa,
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.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Eskaria: Arabako Foru Aldundiko Museo Zerbitzuko HEZKUNTZA ETA ZABALKUNDE Atalera bidali behar
da. Telefonoa: 945-181918; e-posta: serviciomuseos@alava.net
Argibideetarako eta parte hartzeko Museo Zerbitzuko Hezkuntza eta Zabalkunde Atalera deitu behar da
zuzenean.
Garraioa: ikastetxe bakoitzaren kontura, Hara Bada Araba da programan izan ezik.

ANTOLATZAILEA
Arabako Foru Aldundiko Museo Zerbitzuko Hezkuntza eta Zabalkunde Atala.
Telefonoa: 945-181918. E-posta: serviciomuseos@alava.net
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Gorputz eta kirol hezkuntza

Udaleko Kirol Saila
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Gorputz eta kirol hezkuntza
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Udaleko Kirol Saila

Irakasleak

LEHEN HEZKUNTZAKO IGERIKETA

HAUR HEZKUNTZAKO IGERIKETA

DESKRIBAPENA

DESKRIBAPENA
Familiarizazio, ﬂotazio eta propultsiorako ariketa progresiboak.
Hilabeteko ikastaro trinkoak (20 saio, astelehenetik ostiralera)
Ikastearen helburu zehatzak bete diren edo ez ikusteko egindako ebaluazioa bidaliko da parte hartu duen
ikastetxera.

HELBURUAK
- Geroago igeri egiten ikasteko prestakuntza burutzea.

Familiarizazio, ﬂotazio, propultsio eta arnasteko ariketa progresiboak. Goragoko mailak, uretako
sorospenaren inguruko nozioak.
A AUKERA - IKASTARO TRINKOAK
Hileko 20 saioko ikastaroak, astelehenetik ostiralera.
B AUKERA - IKASTARO EZ-TRINKOAK
16 saioko ikastaroak, txandakako egunetan.
Ikastaro hasierako mailaren arabera ikasi behar zirenak ikasi diren edo ez ikusteko egindako ebaluazioa
bidaliko da parte hartu duen ikastetxera.

HELBURUAK

HARTZAILEAK

-Hasiera maila abiapuntutzat hartuta, igeri egiten edo goragoko mailako igeriketa ikastea.

Haur Hezkuntzako hirugarren mailako ikasleak.

HARTZAILEAK
Lehen Hezkuntzako Ikasleak

ANTOLAMENDUA

ANTOLAMENDUA

Lekua: Iparralde gizarte etxeko igerileku txikia.
Egutegia:
ZK.

VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2007-2008

Lekua: A aukera: Aldabeko gizarte etxea eta Abetxukuko igeritokia. B aukera: San Andreseko igeritokia
Egutegia:

EPEALDIA

A IKASTARO TRINKOAK

1 IKASTURTEA

urriaren 15etik azaroaren 13ra

2 IKASTURTEA

azaroaren 14tik abenduaren 18ra*

*Salbu, abenduaren 3, 4 eta 5a.
Ordutegia: Ikastaro bakoitzeko sei ordutegi ezartzen dira hasteko: 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Saioen iraupena: 30 minutu.
Parte hartzaileen gehienezko kopurua: 25 pertsona ikastaroko.
Garraioa: garraioa barne, eskatuz gero.
Hizkuntza: gaztelaniaz eta euskaraz.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Ezinbestekoa da izena emateko orria betetzea eta faxez edo web orriaren bidez bidaltzea. Ikastetxean
parte-hartzeari buruzko zehetasun zein baldintzen (behin betiko egunak, ordaintzeko modua, garraioa...)
idatzizko egiaztapena jasoko dute.
Premiazkoa ez den medikuntza-arreta dagokion eskola-aseguruaren kontura izango da, edo bestela,
istripua izan duen pertsonaren kontura.
Ordaintzekoa:
Izena eman duen talde bakoitzeko 280 euroko kuota ﬁnkatzen da.

ZK.

EPEALDIA

B IKASTARO EZ-TRINKOAK
EGUNAK

ZK.

EPEALDIA

EGUNAK

1

urriaren 15etik azaroaren 13ra

As - Or

1

urriaren 15etik abenduaren 12ra

As eta Az

2

azaroaren 14tik abenduaren 18ra*

As - Or

2

urtarrilaren 7tik martxoaren 5era

As eta Az

3

urtarrilaren 7tik otsailaren 1era

As - Or

3

martxoaren 31tik maiatzaren 28ra

As eta Az

4

otsailaren 11tik martxoaren 7ra

As - Or

4

urriaren 16tik abenduaren 18ra

Ar eta Os

5

martxoaren 31tik apirilaren 25era

As - Or

5

urtarrilaren 8tik martxoaren 6ra

Ar eta Os

6

maiatzaren 5etik 30era

As - Or

6

apirilaren 1etik maiatzaren 29ra

Ar eta Os

7

urriaren 19tik martxoaren 7ra

Or

Klase gabeko egunak: azaroaren 2a, abenduaren 3, 4, 5 eta 7a, otsailaren 4, 5, 6, 7 eta 8a, eta apirilaren
29 eta 30a.
Ordutegia: Aldabeko GE: 9:45. Abetxukuko igeritokia: 9:30. San Andreseko igeritokia. 10:00
Saioen iraupena: 45 minutu.
Parte hartzaileen gehienezko kopurua: 1. eta 2. maila: 30 pertsona ikastaroko. 3. mailatik 6. mailara:
45 pertsona ikastaroko.
Garraioa: garraioa barne, hala eskatuz gero.
Hizkuntza: gaztelania eta euskara

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK

ESKAERA
Posta-helbidea: Amadeo Garcia de Salazar plaza, 3
01007 Gasteiz
Telefonoak: 945 161 555
Faxa: 945 161 392
e-posta: coordep.01@vitoria-gasteiz.org
Web-orria: www.vitoria-gasteiz.org

Horretarako izen-ematearen orria bete eta faxez edo posta elektronikoz bidali behar da. Ikastetxean partehartzeari buruzko zehetasun zein baldintzen (behin betiko egunak, ordaintzeko modua, garraioa...) idatzizko
egiaztapena jasoko dute.
Premiazkoa ez den medikuntza-arreta dagokion eskola-aseguruaren kontura izango da, edo bestela,
istripua izan duen pertsonaren kontura.
Ordaintzekoa:
Talde trinkorako 355 euroko kuota ﬁnkatzen da eta 280 eurokoa talde ez-trinkorako.

ESKAERA

ANTOLATZAILEA

Posta-helbidea: Amadeo Garcia de Salazar plaza, 3
01007 Gasteiz
Telefonoak: 945 161 555
Faxa: 945 161 392
e-posta: coordep.01@vitoria-gasteiz.org
Web-orria: www.vitoria-gasteiz.org

Udaleko Kirol Saila

ANTOLATZAILEA
Udaleko Kirol Saila
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Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Gorputz eta kirol hezkuntza

Udaleko Kirol Saila

Irakasleak

VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2007-2008
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Gorputz eta kirol hezkuntza

Udaleko Kirol Saila

Irakasleak

IZOTZ GAINEKO IRRISTAKETAREN OINARRIZKO MAILA

IZOTZ GAINEKO KIROL ANITZEKO JARDUERA

DESKRIBAPENA

DESKRIBAPENA

Izotz gainean irristatu eta oreka mantentzen ikasteko ariketa progresiboak.
Asteko 5 saioko ikastaroak, astelehenetik ostiralera.
Ikastearen helburu zehatzak bete diren edo ez ikusteko egindako ebaluazioa bidaliko da parte hartu duen
ikastetxera.

Irristaketa artistikoa, abiadurakoa, hockeya eta kirol alternatiboak, stock spot erakutsi eta praktikatzea.
Asteko 5 saioko ikastaroak, astelehenetik ostiralera.
Ikastearen helburu zehatzak bete diren edo ez ikusteko egindako ebaluazioa bidaliko da parte hartu duen
ikastetxera.

HELBURUAK

HELBURUAK

- Izotz gaineko irristaketa teknikak eta oreka mantentzen ikastea, gorputz hezkuntzaren arloaren curriculum
helburuen barruan.

- Kirol espezialitateak ohiko eskola ingurunetik kanpo burutzea , gorputz hezkuntzaren arloko curriculum
helburuen barruan.

HARTZAILEAK

HARTZAILEAK

Haur Hezkuntzako (3e.maila), Derrigorrezko Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikasleak.

Derrigorrezko Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikasleak.

ANTOLAMENDUA

ANTOLAMENDUA

Lekua: Udalaren izotz-pista
Egutegia:

Lekua: Udalaren izotz-pista.
Egutegia:

IKASTARO ZK.

EPEALDIA

IKASTARO ZK.

EPEALDIA

IKASTARO ZK.

EPEALDIA

urriaren 15etik 19ra

12

otsailaren 18tik 22ra

2

urriaren 22tik 26ra

13

otsailaren 25etik 29ra

3

azaroaren 5etik 9ra

14

martxoaren 3tik 7ra

martxoaren 10etik 14ra

4

azaroaren 12tik 16ra

15

martxoaren 10etik 14ra

16

martxoaren 31tik apirilaren 4ra

5

azaroaren 19tik 23ra

16

martxoaren 31tik apirilaren 4ra

17

apirilaren 7tik 11ra

6

azaroaren 26tik 30era

17

apirilaren 7tik 11ra

abenduaren 10etik 14ra

18

apirilaren 14tik 18ra

7

abenduaren 10etik 14ra

18

apirilaren 14tik 18ra

8

urtarrilaren 14tik 18ra

19

apirilaren 21etik 25era

8

urtarrilaren 14tik 18ra

19

apirilaren 21etik 25era

9

urtarrilaren 21etik 25era

20

maiatzaren 5etik 9ra

9

urtarrilaren 21etik 25era

20

maiatzaren 5etik 9ra

10

urtarrilaren 28tik otsailaren 1era

21

maiatzaren 12tik 16ra

10

urtarrilaren 28tik otsailaren 1era

21

maiatzaren 12tik 16ra

11

otsailaren 11tik 15era

22

maiatzaren 19tik 23ra

11

otsailaren 11tik 15era

22

maiatzaren 19tik 23ra

1

IKASTARO ZK.

urriaren 15etik 19ra

12

otsailaren 18tik 22ra

1

2

urriaren 22tik 26ra

13

otsailaren 25etik 29ra

3

azaroaren 5etik 9ra

14

martxoaren 3tik 7ra

4

azaroaren 12tik 16ra

15

5

azaroaren 19tik 23ra

6

azaroaren 26tik 30era

7

Ordutegia: ikastaro bakoitzeko hasteko hiru ordutegi ezarriko dira: 9;30, 10:30, 11:30.
Saioen iraupena: 50 minutu.
Parte hartzaileen gehienezko kopurua: Haur Hezkuntza: 30 pertsona ikastaroko.
Lehen eta Bigarren Hezkuntza: 45 pertsona ikastaroko.
Garraioa: garraioa barne, hala eskatuz gero.
Hizkuntza: gaztelaniaz eta euskaraz.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Horretarako izen-ematearen orria bete eta faxez edo posta elektronikoz bidali behar da. Ikastetxean partehartzeari buruzko zehetasun zein baldintzen (behin betiko egunak, ordaintzeko modua, garraioa...) idatzizko
egiaztapena jasoko dute.
Premiazkoa ez den medikuntza-arreta dagokion eskola-aseguruaren kontura izango da, edo bestela,
istripua izan duen pertsonaren kontura.
Ordaintzekoa:
Talde bakoitzeko 130 euroko kuota ﬁnkatzen da.

ESKAERA
Posta-helbidea: Amadeo Garcia de Salazar plaza, 3
01007 Gasteiz
Telefonoak: 945 161 555
Faxa: 945 161 392
e-posta: coordep.01@vitoria-gasteiz.org
Web-orria: www.vitoria-gasteiz.org

Ordutegia: ikastaro bakoitzeko hasteko bi ordutegi ezarriko dira: 9:30 eta 11:30.
Saioen iraupena: 50 minutu.
Parte hartzaileen gehienezko kopurua: 30 pertsona ikastaroko.
Garraioa: garraioa barne, hala eskatuz gero.
Hizkuntza: gaztelaniaz eta euskaraz.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Horretarako izen-ematearen orria bete eta faxez edo posta elektronikoz bidali behar da. Ikastetxean partehartzeari buruzko zehetasun zein baldintzen (behin betiko egunak, ordaintzeko modua, garraioa...) idatzizko
egiaztapena jasoko dute.
Premiazkoa ez den medikuntza-arreta dagokion eskola-aseguruaren kontura izango da, edo bestela,
istripua izan duen pertsonaren kontura.
Ordaintzekoa:
Talde bakoitzeko 130 euroko kuota ﬁnkatzen da.
ESKAERA
Posta-helbidea: Amadeo Garcia de Salazar plaza, 3
01007 Gasteiz
Telefonoak: 945 161 555
Faxa: 945 161 392
e-posta: coordep.01@vitoria-gasteiz.org
Web-orria: www.vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA
Udaleko Kirol Saila

ANTOLATZAILEA
Udaleko Kirol Saila

EPEALDIA
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VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2007-2008
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Gorputz eta kirol hezkuntza

Udaleko Kirol Saila

Irakasleak

OINARRIZKO ESKI-IKASTAROAK

SURFA ETA BIOLOGIA 2007

DESKRIBAPENA

DESKRIBAPENA

Elurretan irristatzeko teknikak zein eski alpetarrean oinarrizko mugimenduak irakastea. Lehenengo
jaitsierak. Hobetze-ikastaroak hasi berriak ez diren taldeentzat.
Eski alpetarraren estazio batean egotea eta tituludun irakasleen eskutik eski ikastaroa hartzea, ikastetxeko
irakasleek zein begirale laguntzaileen zaintzapean.
Ikastearen helburu zehatzei buruzko ebaluazioa bidaliko da parte hartu duen ikastetxera.

HELBURUAK

Surf eta biologia batzen duen jarduera mistoa, ingurune naturalean.
Surfa: beroketa, teoriari buruzko mintzaldia eta praktika esperientzia zabala duten tokiko monitoreekin.
Biologia: Kostaldeko ekosistema behatu eta aztertzea. Kostaldeko haremun, harkaitz eta lauguneetan
zeharreko ibilbidea, eta geologia zein biologiaren inguruko ezagupenak. Mineral, fosil landare eta animalien
behaketa.
Hobeto aprobetxatzeko parte hartzaile kopurua bi taldetan banatuko da.

- Kirol espezialitateak zein trebetasunak ohiko eskola ingurunetik kanpo burutzea , gorputz hezkuntzaren
arloko curriculum helburuen barruan.

HELBURUAK

HARTZAILEAK

- Natur ingurua Gorputz Heziketaren ikuspuntutik aprobetxatzea kirol espezialitate berezi bat ikasiz eta
praktikatuz, baina baita ikuspuntu zientiﬁkotik ere, irakasle
tituludun batek biologiako klase bat emanez.

A AUKERA - EGUN BAT ELURRETAN: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1. eta 2. mailako ikasleak
B AUKERA - BI EGUN ELURRETAN: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 3. eta 4. mailak, Batxilergoko eta
Lanbide Hezkuntza.

ANTOLAMENDUA
Lekua: Valdezcarayko Eski Estazioa (Errioxa)
Egutegia: A AUKERA - EGUN BAT ELURRETAN:
Irteerak 2008ko urtarrilaren 9tik otsailaren 26ra izango dira (astelehenetik ostiralera)
B AUKERA - BI EGUN ELURRETAN:
Irteerak 2008ko urtarrilaren 14tik otsailaren 21era izango dira (astelehenetik ostegunera)
Otsailaren 4tik 8ra bitarteko astea jai astetzat hartuko da ondorio guztietarako.
Ordutegia: irteera, 7:10ean. Itzulera, 18:00etan (gutxi gorabehera).
Saioen iraupena:
A AUKERA: egun osoa, eta monitore tituludun batekin bi ikastordu.
B AUKERA: bi egun oso, eta monitore tituludun batekin bost ikastordu.
Materialak: eskiak, makilak, kaskoa eta bularreko identiﬁkagarria emango zaizkie ikasleei baita pistetarako
sarbide kontrolatua ere. Ostatua eta otorduak barne daude, salbu lehen egunekoa.
Parte hartzaileen gehienezko kopurua: A AUKERA: irteerako 100 pertsona. B AUKERA: irteerako 50
pertsona.
Garraioa: barne.
Hizkuntza: gaztelaniaz eta euskaraz.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Epea: azaroaren 5etik. Aurretik egiten diren eskabideei uko egingo zaie.
Horretarako izen-ematearen orria bete eta faxez edo posta elektronikoz bidali behar da. Ikastetxean partehartzeari buruzko zehetasun zein baldintzen (behin betiko egunak, ordaintzeko modua, antolakuntza...)
idatzizko egiaztapena jasoko dute.
Istripua gertatuz gero, jarduera-aseguruak estazioan bertan medikuntza-arretak eragindako gastuak bakarbakarrik estaltzen ditu, eta behar izanez gero, Gasteizko ospitale-zentro bateraino premiaz garraiatzea. Hortik aurrerako medikuntza-arreta dagokion eskola-aseguruaren kontura izango da, edo bestela, istripua
izan duen pertsonaren kontura.
Kirol Sailak ikastetxe bateko parte-hartzaileen kopurua mugatu ahalko du zentro eskatzaile guztien partehartzea bermatzeko.
Ordaintzekoa:
A AUKERA: 18,50 euro parte-hartzaileko. B AUKERA: 42 euro
parte-hartzaileko.

HARTZAILEAK
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko 2. zikloko
ikasleak

ANTOLAMENDUA
Lekua: Sopelako Barinatxe “La Salvaje” Hondartza (Bizkaia)
Egutegia: astearte eta ostegunetan egingo dira irteerak,
2007ko irailaren 18tik urriaren 18ra bitartean eta 2008ko maiatzaren 15etik 29ra bitartean.
Ordutegia: irteera, 8:30ean. Itzulera, 15:00etan.
Saioen iraupena: ordubete surf egiten eta beste ordubete biologia ikasten.
Materialak: bainu-jantzia, eskuoihala, arropa eta oinetako erosoak (gomazko botak, ahal bada),
koadernoa, arkatza, eskuko lupa (x10, aukeran) eramango dituzte parte-hartzaileek.
Surfeko eta biologiako material berezia antolatzaileek hornituko dute.
Parte hartzaileen gehienezko kopurua: taldeko 40 parte-hartzaile. Gutxienez 20 pertsona izan beharko
dira taldean.
Garraioa: barne.
Hizkuntza: gaztelaniaz eta euskaraz.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Horretarako izen-ematearen orria bete eta faxez edo posta elektronikoz bidali behar da. Ikastetxean partehartzeari buruzko zehetasun zein baldintzen (behin betiko egunak, ordaintzeko modua, garraioa...) idatzizko
egiaztapena jasoko dute.
Derrigorrezkoa da igeri egiten jakitea.
Istripua gertatuz gero, jarduera-aseguruak premiazko medikuntza-arretak eragindako gastuak bakarbakarrik estaliko ditu, eta behar izanez gero, Gasteizko ospitale-zentro bateraino premiaz garraiatzea. Hortik aurrerako medikuntza-arreta dagokion eskola-aseguruaren kontura izango da, edo bestela, istripua
izan duen pertsonaren kontura.
Ordaintzekoa:
Parte-hartzaile bakoitzeko 11 euroko kuota ﬁnkatzen da.

ESKAERA

ESKAERA

Posta-helbidea: Amadeo Garcia de Salazar plaza, 3
01007 Gasteiz
Telefonoak: 945 161 555
Faxa: 945 161 392
e-posta: coordep.01@vitoria-gasteiz.org
Web-orria: www.vitoria-gasteiz.org

Posta-helbidea: Amadeo Garcia de Salazar plaza, 3
01007 Gasteiz
Telefonoak: 945 161 555
Faxa: 945 161 392
e-posta: coordep.01@vitoria-gasteiz.org
Web-orria: www.vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA
Udaleko Kirol Saila
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Udaleko Kirol Saila
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KIROL EGOKITUA EZAGUTZERA EMATEA
“Ez zaitez eserita geratu” kanpaina

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

DESKRIBAPENA

DESKRIBAPENA

Material didaktikoa eta ezintasunen bat duten pertsonentzat egokituak dauden herri jolasak (harrapaketa,
zapitxoa, haria moztu, armiarma, kurutx ala pil), zein kirolak (saskibaloia, gollball, boccia...) praktikatzea.
Egokitutako kirolaren inguruko hirurogei argazki baino gehiagoko jendarteratzeko erakusketa, astebete
iraungo du eta kirol horien edertasuna, ikuskizun izaera eta plastikotasuna azpimarratu nahi ditu, okerreko
kontzeptuak alde batera utziz.
Gasteizko C.D. Zuzenak taldeko kirolarien mintzaldia.
Jardueraren protagonista ikasleak izango dira eta metodologiak parte-hartzea bultzatuko du.
A AUKERA:
Material didaktikoa eta jardunaldi praktikoa.
B AUKERA:
Material didaktikoa, jardunaldi praktikoa, erakusketa eta mintzaldia kirolariekin.
HELBURUAK
Gizarte-errealitate baten benetako kontzientziazioa erdiestea, kirol
egokitua modu teoriko eta praktikoan ezagutuz.
HARTZAILEAK
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleak.

Kirola eskolaz kanpoko ordutegian, ikastetxean bertan.
TALDEEN PRESTAKUNTZA
Izena eman duten ikastetxeek taldeak osatuko dituzte, eta astero kirol anitzeko 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.
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.
Kirol Sailak, 2007-2008 denboraldian, diru-laguntzetarako deialdia egingo du izena eman duten ikastetxeei
eta ez besteri zuzendua.

ANTOLAMENDUA
Lekua: eskaera egin duen ikastetxeko instalazioak.
Egutegia: 2007-2008 ikasturtea (20 eskari, gehienez)
Ordutegia: eskari bakoitzari dagokiona zehaztuko da.
Saioen iraupena: bi orduko jarduera praktikoa.
Materialak: ikastetxe bakoitzean karpeta eta DVDa utziko da honakoak barruan dituela:
Kanpainaren oinarriak
Kirol egokituari buruzko ideia orokorrak
Kanpainaren alderdi desberdinak ezagutza-arlo desberdinetan zeharka lan egiteko ﬁtxa praktikoak,
ikastetxearen funtzionamendua eta ohiko ordutegiak aldatu gabe.
Kirol material egokitua (aulkiak, ea...) antolatzaileek jarriko dituzte.
Parte hartzaileen gehienezko kopurua: taldeko 35 parte-hartzaile.
Hizkuntza: gaztelaniaz eta euskaraz.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Horretarako izen-ematearen orria bete eta faxez edo posta elektronikoz bidali behar da. Ikastetxean partehartzeari buruzko zehetasun zein baldintzen (behin betiko egunak, ordaintzeko modua, antolakuntza)
idatzizko egiaztapena jasoko dute.
Premiazkoa ez den medikuntza-arreta dagokion eskola-aseguruaren kontura izango da, edo bestela,
istripua izan duen pertsonaren kontura.
Ordaintzekoa:
A AUKERArako 100 euroko kuota ezarri da eta 200ekoa B AUKERArako.

ESKAERA
Posta-helbidea: Amadeo Garcia de Salazar plaza, 3
01007 Gasteiz
Telefonoak: 945 161 555
Faxa: 945 161 392
e-posta: coordep.01@vitoria-gasteiz.org
Web-orria: www.vitoria-gasteiz.org

HELBURUAK
- Kirol espezialitate desberdinak ezagutzea eta praktikatzea ahalbidetzen duten estrategiak bultzatzea,
egungo gizartean kirol jarduerak duen esanahiari buruzko kontzientzia kritiko bat bereganatu dezatela
lagunduz.
- Mugimendu-gaitasuna hobetzeaz aparte, 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.

HARTZAILEAK
Derrigorrezko Lehen Hezkuntzako 1. mailatik 4.era bitarteko ikasleak.

ANTOLAMENDUA
Lekua: eskaera egin duen ikastetxeko instalazioak.
Larunbatetako topaketak Kirol Sailak adierazten duen tokian egingo dira, eta behar beste denboraz
jakinaraziko du hori.
Egutegia: 2007-2008 ikasturtea
Ordutegia: ikastetxeak zehaztuko du, baina beti eskolaz kanpoko ordutegian. Topaketak zortzi larunbatez
izango dira goizeko 10:00etatik 13:30era.
Saioen iraupena: izena eman duen talde bakoitzeko, asteko bi ordu (gomendioa)
Parte-hartzaile kopurua gehienez: taldeko 15 parte-hartzaile.
Garraioa: garraioa eskatzen duten topaketetarako jarriko da.
Hizkuntza: gaztelaniaz eta euskaraz.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Izena emateko epea: 2007ko urriaren 17ra arte.
Horretarako ikastetxeko zuzendariak, guraso elkarte-klubak edo eskola kontseiluak izenpetutako izenematearen orria bete eta faxez edo posta elektronikoz bidali behar da. Kirol Sailak taldeei dagozkien datuak
betetzeko formularioak igorriko ditu (programazioa, kideak, ordutegiak, ea...), baita jarduerari dagokion
informazioa ere (topaketak egingo diren egunak, diru-laguntzak, eta abar)
Ordaintzekoa: ikastetxeak ezarritakoaren arabera.

ESKAERA

ANTOLATZAILEA

Posta-helbidea: Amadeo Garcia de Salazar plaza, 3
01007 Gasteiz
Telefonoak: 945 161 555
Faxa: 945 161 392
e-posta: coordep.01@vitoria-gasteiz.org
Web-orria: www.vitoria-gasteiz.org

Udaleko Kirol Saila

ANTOLATZAILEA
Udaleko Kirol Saila
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VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2007-2008
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Gorputz eta kirol hezkuntza

Servicio de Euskera
Departamento de Presidencia

Irakasleak

ARIN KIROL ALDIZKARIA
DESKRIBAPENA
Kirolarekin zerikusia duten alderdiak lantzen dituen aldizkaria, 14 urtetik 18ra bitarteko gazteei zuzenduta.
Kirol arloan euskara sustatzeko proiektua da. Euskara hutsean dago idatzia eta kirolaren inguruko
artikuluek osatzen dute.
Ikuspegi bikoitzeko kirol aldizkaria: hezkuntzarena eta euskararen normalizazioarena.

HELBURUAK
- Gazteei euskara erabiltzeko aukera berriak eskaintzea, hizkuntza alderdi ludiko eta aisialdikoekin lotzen
dituen kirol argitalpena euskaraz eginik.

HARTZAILEAK
14 urtetik 18ra bitarteko ikasleak.

ANTOLAMENDUA
Lekua: ikastetxeetan banatuko da.
Egutegia: urteko hiru ale, Gabonetako, Aste Santuko eta udako oporren aurretik.
Ordutegia: ikastetxeetan banatzen dira aipatutako datetan.
Saioen iraupena: argitalpen hiruhilabetekaria
Materialak: kirol aldizkaria.
Parte-hartzaileen gehienezko kopurua: 13.000 ale banatzen dira.
Hizkuntza: euskara.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
14 urtetik 18ra bitarteko ikasleak.
Ordaintzekoa: ez.
Doako argitalpena da.
Printzipioz, Bigarren Hezkuntzako ikastetxe guztietan banatzen da.

ESKAERA
Alex Vadillo Otxoa
Posta-helbidea: Santa Maria kalea, 11
Telefonoa: 945161522
Faxa: 945161524
e-posta: avadillo@vitoria-gasteiz.org

01001 Gasteiz

ANTOLATZAILEA
Euskara Zerbitzua (Lehendakaritza Saila).

LAGUNTZAILEAK
Udaleko Kirol Saila
Arabako Foru Aldundia (Kirola eta Euskara)
Kirol Zientzietako eta Gorputz Hezkuntzako Fakultatea.
Berritzegunea (Normalizazio Programa)
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Osasunerako
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OSASUNERAKO
HEZKUNTZA

VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2007-2008
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Osasunerako hezkuntza

Osasun Publikoen Arloa
Osasun eta Kontsumo Saila

Irakasleak

HAURREN ISTRIPUAK

VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2007-2008
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Osasunerako hezkuntza

Osasun Publikoen Arloa
Osasun eta Kontsumo Saila

Irakasleak

ONDO GOSALDU
Osasuna ikasgai

DESKRIBAPENA

Eskola-umeen osasunari kalte egiten dioten alderdi nagusietakoak dira istripuak; 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.
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 ordenatu.
Arrisku-egoerak dituztenak identiﬁkatu.
Horietako bakoitzean dauden okerrak bilatu eta adierazi.
Eszena zuzenak dituzten ﬁtxak margotu.
Ikastaroan parte hartzen duen ikasle bakoitzari material didaktiko desberdina emango zaio, bere adinari eta
bizimoduari egokitua.
Familientzako informazioa: Ikasleei informazio-orria emango zaie beren familientzat.
Irakasleentzako inkesta.

HELBURUAK
- Arrisku egoerak identiﬁkatzea.
- Haurren istripurik ez gertatzeko prebentzio ohiturak zeintzuk diren jakitea eta baliatzea.

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

ANTOLAMENDUA
Lekua: Ikasgela
Egutegia: 2007ko urritik 2008ko ekainera.
Eskolako ordutegia
Saioaren iraupena: Gutxi gorabeherako iraupena: ordubete.
Materialak: ikasleen ﬁtxak
Hizkuntza: gaztelania eta euskara.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Ezinbestekoa da izena emateko orria betetzea.
Ordaintzekoa: ez.

ESKAERA

Osasuna ikasgai

DESKRIBAPENA

ELIKADURA.
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.
A. Gelan aurrez egin beharrekoa.
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 aukera direlarik, gosari bat prestatuko da, ikasleek aukera egokiak zein diren
identiﬁkatzen ikas dezaten.
C. Aurrekoa gogorarazteko jarduera.
D. Familientzako informazioa. Informazio orria emango zaie ikasleei.
Material osagarria:
Elikadura osasungarria eta elikadura-arazoen prebentzioa. Osasun eta Kontsumo Ministerioa.
OKUS-en Osasun Publikoaren Arloak familientzat prestaturiko informazio-materiala.
Irakasle eta ikasleentzako inkesta.

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

ANTOLAMENDUA
Lekua: ikastetxeak lokal, gela, jangela edo antzeko instalazioren bat izan behar du eta bertan sukaldea edo
mikrouhin-labea, mahaiak, aulkiak eta jarduera egiteko beharrezko tresnak izan behar ditu.
Egutegia: 2007ko urritik 2008ko ekainera.
Eskolako ordutegia
Saioaren iraupena: saio teorikoak: ordu bat eta 30 minutu; saio praktikoak ordubete.
Materialak: irakasleen gida
Familientzako triptikoa.
Hizkuntza: gaztelania eta euskara.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK

Yolanda Corujo López
Posta helbidea: San Bizente Aldapa, z/g
01001 - GASTEIZ
Telefonoa: 945161245
Faxa: 945161251
e-posta: ycorujo@vitoria-gasteiz.org
web-orria: www.vitoria-gasteiz.org

Ezinbestekoa da izena emateko orria betetzea.
Ordaintzekoa: ez.

ESKAERA
Yolanda Corujo López
Posta helbidea: San Bizente Aldapa, z/g
01001 - GASTEIZ
Telefonoa: 945-161245
Faxa: 945-161251
e-posta: ycorujo@vitoria-gasteiz.org
web-orria: www.vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA
Osasun Publikoaren Arloa.
Osasun eta Kontsumo Saila.

ANTOLATZAILEA
Osasun Publikoaren Arloa.
Osasun eta Kontsumo Saila.
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VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2007-2008
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Osasunerako hezkuntza

Osasun Publikoen Arloa
Osasun eta Kontsumo Saila

Irakasleak

VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2007-2008
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Osasunerako hezkuntza

Osasun Publikoen Arloa
Osasun eta Kontsumo Saila

Irakasleak

BISITA GIDATUA ANIMALIAK BABESTEKO ZENTRORA

ONDO ELIKATU, 2007
Osasuna ikasgai

DESKRIBAPENA

ELIKADURA
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.
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. aukera: 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 ikastetxera joango da jarduera
egitera. Parte-hartzaileei plater 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-orria emango zaie beren familientzat.
Irakasleentzako inkesta.

HELBURUAK
Programaren helburuak:
Elikadurarekin eta horri dagozkion arazoekin zerikusia duten gaiak aztertzea.
Gutako bakoitzak elikagaiekin duen harremana balioestea eta behar bezalako elikatze-ohiturak hartzea.
Elikadurari buruz hartzen ditugun erabakietan hedabideek zenbaterainoko eragina duten ikustea.
Munduan dauden elikadura-motak ezagutzea.

HARTZAILEAK
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehen zikloko ikasleak.

ANTOLAMENDUA
Lekua: Ikastetxeak lokal, gela, jangela edo antzeko instalazioren bat izan behar du, eta bertan sukaldea
edo mikrouhin-labea, mahaiak, aulkiak eta jarduera egiteko beharrezko tresnak.
Egutegia: 2007ko urritik 2008ko ekainera.
Eskolako ordutegia
Saioaren iraupena: Saio teorikoa: ordubete; Saio praktikoa: ordubete.
Materialak:
Irakasleen gida
Ikasleentzako jarduera- ﬁtxak
Familientzako informazio orria.
Publizitate bideoa.
Hizkuntza: Gaztelania eta euskara.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Ezinbestekoa da izena emateko orria betetzea.
Ordaintzekoa: ez.

ESKAERA
Yolanda Corujo López
Posta helbidea: San Bizente Aldapa, z/g
01001 -GASTEIZ
Telefonoa: 945-161245. Faxa: 945-161251
e-posta: ycorujo@vitoria-gasteiz.org
web-orria: www.vitoria-gasteiz.org

Osasuna ikasgai

DESKRIBAPENA

OSASUNERAKO HEZKUNTZA – ANIMALIEN BABESA.
Ikasleak Armentiako Animaliak Babesteko Zentrora joango dira eta bertan konpainia lagunei eragiten
dieten hainbat gairi buruz hitz egingo die albaitari batek: Animaliak Babesteko Zentroa eta bere helburu eta
funtzioak, adopzio arduratsua, animaliek pertsonei kutsa diezazkieketen gaixotasunak, betebeharrak eta
gomendioak.
Aipatu diren gaiak jorratzen dituen DVD bat ikusi eta ikasleek dituzten zalantzak argituko dira.
Ondoren, bisita gidatua egingo dute zentroko instalazioetara, eta bertan dauden animaliak ikusi ahal izango
dituzte. Taldeak oparia jasoko du, instalazioetara egindako bisitaldiaren oroigarri.
Asebetetze inkesta, irakasleek eta ikasleek betetzeko.

HELBURUAK
- Higiene-ohitura batzuk hartzeko heziketa ematea, animalien eta pertsonen artean gaixotasunak ez
kutsatzeko.
- Konpainia animalien adopzio arduratsua eta horiek ez abandonatzeko jarrera sustatzea.
- Animaliak bere ardurapean hartu dituenak izan beharreko jokabideak erakustea, animalien eta pertsonen
arteko bizikidetza arazoak sor ez daitezen.

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

ANTOLAMENDUA
Lekua: Armentiako Animaliak Babesteko Zentroa.
Armentiabidea, z/g
01007 - VITORIA-GASTEIZ.
Egutegia: 2007ko urritik 2008ko ekainera.
Ordutegia: eskola-orduak.
Saioaren iraupena: ordubete eta 30 minutu, gutxi gorabehera
Parte-hartzaileen gehienezko kopurua: ikastaldea.
Hizkuntza: gaztelania eta euskara.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Ezinbestekoa da izena emateko orria betetzea.
Ordaintzekoa: ez

ESKAERA
Pepe Fernández Basterra
Juan Aramburu Agirre
Posta helbidea: San Bizente aldapa, z/g
01001 - VITORIA-GASTEIZ
Telefonoa: 945-161246
Fax: 945-161251
e-posta: veterinarios@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA
Osasungarritasun eta Kontsumo Arloa.
Osasun eta Kontsumo Saila

ANTOLATZAILEA
Osasun Publikoaren Arloa.
Osasun eta Kontsumo Saila.
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VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2007-2008
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Osasunerako hezkuntza

Osasun Publikoen Arloa
Osasun eta Kontsumo Saila

Irakasleak

ANIMALIAK ETA GIZAKIAK: BIZIKIDETZA ETA OSASUNA
Osasuna ikasgai

VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2007-2008
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Osasun Publikoaren Arloa.
Osasun eta Kontsumo Saila.
ASAFES (Arabako gaixo psikikoen eta horien familien elkartea)

Irakasleak

BURU-OSASUNARI BURUZKO SENTSIBILIZAZIO- ETA PREBENTZIOPROGRAMA

DESKRIBAPENA
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 ikasgelan 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 oparia emango zaie.
Asebetetze inkesta, irakasleek eta ikasleek betetzeko.

HELBURUAK
- Higiene-ohitura batzuk hartzeko heziketa ematea, animalien eta pertsonen artean gaixotasunak ez
kutsatzeko.
- Konpainia animalien adopzio arduratsua eta horiek ez abandonatzeko jarrera sustatzea.
- Animaliak bere ardurapean hartu dituenak izan beharreko oinarrizko jokabideak erakustea, animalien eta
pertsonen arteko bizikidetza arazoak sor ez daitezen.

HARTZAILEAK
Derrigorrezko Lehen Hezkuntzako 3., 4., 5. eta 6. mailako ikasleak

ANTOLAMENDUA
Lekua: ikastetxea.
Egutegia: 2007ko urritik 2008ko ekainera.
Eskolako ordutegia
Saioaren iraupena: Ordubete gutxi gorabehera.
Materialak: “Animaliak eta gizakiak: bizikidetza eta osasuna” heziketa-ﬁtxak.
“Animaliak eta gizakiak: bizikidetza eta osasuna” eskuliburua eta DVDa.
Parte hartzaile kopurua, gehienez: ikastaldea.
Hizkuntza: gaztelania eta euskara.

BURUKO OSASUNA
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 eraginari buruzko benetako ikuspegia ematea, gezurrezko sinismenak desmitiﬁkatzea
eta ezagutzan oinarritutako begirunea bultzatzea.
Lehendabizi bilera bat egingo da ikastetxe, orientabide-zerbitzu eta tutoreekin. Bertan ikasle-taldearekin
eman beharreko pausoak azaldu eta zehaztuko dira, irakasleek ikusten dituzten premien arabera. Ikasleekin
harremanetan jartzeko egunak eta orduak zehaztuko dira.
Bigarren urrats batean ikasle-taldeekin harremanetan jarri eta honako alderdi hauek landuko dira:
- Ariketa praktikoak sustatuko dira.
- Taldearen barruan eztabaida egitea eta iritziak azaltzea bultzatuko da.
- 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.
Irakasleentzako inkesta.

HELBURUAK
- 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
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 3. eta 4. mailako eta Batxilergoko 1. mailako irakasleak eta ikasleak

ANTOLAMENDUA

Ezinbestekoa da izena emateko orria betetzea.
Ordaintzekoa: ez.

Lekua: Ikasgela
Egutegia: 2007ko urritik 2008ko ekainera.
Eskolako ordutegia
Saioaren iraupena: zehazteko
Hizkuntza: Gaztelania eta euskara.

Pepe Fernández Basterra
Juan Aranburu Agirre
Posta helbidea: San Bizente Aldapa, z/g
01001 - GASTEIZ
Telefonoa: 945-161246
Faxa: 945-161251
e-posta: veterinarios@vitoria-gasteiz.org
web-orria: www.vitoria-gasteiz.org

Osasuna ikasgai

DESKRIBAPENA

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK

ESKAERA

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Ezinbestekoa da izena emateko orria betetzea.
Ordaintzekoa: ez.

ESKAERA
Yolanda Corujo López
Posta helbidea: San Bizente Aldapa, z/g
01001 - GASTEIZ
Telefonoa: 945-161245
Faxa: 945-161251
e-posta: ycorujo@vitoria-gasteiz.org
web-orria: www.vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA
Sanitate eta Kontsumo Arloa.
Osasun eta Kontsumo Saila.

ANTOLATZAILEA
Osasun Publikoaren Arloa.
Osasun eta Kontsumo Saila.
ASAFES (Arabako gaixo psikikoen eta horien familien elkartea)
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VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2007-2008
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Osasunerako hezkuntza

Osasun Publikoen Arloa
Osasun eta Kontsumo Saila

Irakasleak

BARATZEAN NIRE LAGUNEKIN

VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2007-2008
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Osasunerako hezkuntza

Osasun eta Kontsumo Saila. Osasun Publikoaren Arloa
Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saila

Irakasleak

OSASUNKUME, BIZITZAREN ABENTURA
Osasuna ikasgai

DESKRIBAPENA

Osasuna ikasgai

DESKRIBAPENA

“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 drogakontsumoari buruzko prebentzio-lana egiteko.
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.
Ipuinen liburua.
Irudiak dituzten laminen jolasa

“OSASUNKUME, bizitzaren abentura” drogamenpekotasunen prebentzio komunitariorako programa da eta
Osasunerako Hezkuntza hartzen du ardatz, bere hartzaileekin lan egiteko estrategia egokiena delakoan.
Hezkuntza-lan ludikoa eta malgua egitea proposatzen da lau ardatz hauen inguruan: auto-estimua,
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) jasoko du eta bertan hogeita hamasei kromo jarri behar ditu. Beste
horrenbeste istorioren bidez haur talde baten eguneroko bizimodua kontatuko digute; beren maskota
OSASUNKUME atsegina beti ondoan dutela. Haurrok 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.

HELBURUAK

- Droga-kontsumoaren prebentzioa
- Osasun ohiturak hartzea.
- Bizitzarako gaitasunak garatzea
- Auto-estimua indartzea

- Heldutasun psikoafektiboa lortzea.
- Osasun ohiturak hartzea.
- Gehiegizko droga-kontsumoari buruzko prebentzio lana egitea.

HELBURUAK

HARTZAILEAK

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

Derrigorrezko Lehen Hezkuntza.
Lehen Hezkuntzako 3., 4., 5. eta 6. maila egiten ari diren ikasleak, irakasleak, gurasoak eta bitartekariak.

ANTOLAMENDUA
ANTOLAMENDUA
Lekua: ikastetxea.
Egutegia: 2007-2008 ikasturtea.
Ordutegia: eskola bakoitzekoa.
Saioaren iraupena: ikastetxeak zehazten du.
Materialak: Hezitzailearen gidaliburua
Gurasoen gidaliburua.
Ipuinen liburua.
Irudiak dituzten laminen jolasa
Hizkuntza: gaztelania eta euskara.

Lekua: Gasteizko ikastetxeak.
Egutegia: 2007-2008 ikasturtea.
Ordutegia: ikastetxeak zehazten du.
Saioaren iraupena: ikastetxeak zehazten du.
Materialak:
- Euskarri didaktikoa: albuma.
- “Solaserako ipuinak” CDa.
- Gida didaktikoa.
- Gurasoentzako materiala: seme-alabei alkohol eta drogen erronkari aurre egiten laguntzeko 10 urrats.
Hizkuntza: gaztelania eta euskara.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK

Izena emateko orria bete behar da eta behean adierazitako helbidera bidali
ohiko postaz, faxez edo posta elektronikoz.
Ordaintzekoa: ez.

Izena emateko orria bete behar da eta behean adierazitako helbidera bidali, ohiko postaz, faxez edo posta
elektronikoz.
Ordaintzekoa: ez.

ESKAERA

ESKAERA
Goyi Gutiérrez
Posta helbidea: San Bizente Aldapa, z/g
Telefonoa: 945 16 17 53
Faxa: 945 16 12 51
e-posta: ggutierrez@vitoria-gasteiz.org
web-orria: www.vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA
Osasun eta Kontsumo Saila. Osasun Publikoaren Arloa.

Goyi Gutiérrez
Posta helbidea: Gasteizko Udala.
Osasun eta Kontsumo Saila.
Osasun Publikoaren Arloa.
San Bizente Aldapa, z/g
01001 Gasteiz
Telefonoa: 945 16 17 53
Faxa: 945 15 12 51
e-posta: ggutierrez@vitoria-gasteiz.org
web-orria: www.vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA
Osasun eta Kontsumo Saila. Osasun Publikoaren Arloa.
Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saila.
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VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2007-2008
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Osasunerako hezkuntza

Osasun eta Kontsumo Saila. Osasun Publikoaren Arloa.
Europako Batzordea
Euskadi eta Nafarroako Arnas Patologia Elkartea

Irakasleak

VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2007-2008
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Osasunerako hezkuntza

Osasun Publikoen Arloa
Osasun eta Kontsumo Saila

Irakasleak

KONTROHOL GIDA

KERIK GABEKO GELAK
Osasuna ikasgai

DESKRIBAPENA

DBHko lehen zikloko ikasle eta irakasleentzat antolatutako Europako hezkuntza-lehiaketa honek IX. edizioa
beteko du gure hirian.
Talde bateko irakasleak eta ikasleek ez erretzeko konpromisoa hartuko dute 2007ko azaroaren 6tik 2008ko
maiatzaren 9ra arte
Lehiaketan parte hartzeko erabiliko duten kamisetaren diseinua egingo dute (gutxienez diseinu bat).
“Kerik Gabeko gelak Gasteizen” gida didaktikoan agertzen diren prebentzio-jarduera batzuk egingo dituzte.
Sariak:
KAMISETA bat konpromisoa erabat betetzen duten lehiakide guztientzat.
Ikasturte amaierako ABENTURA ANITZEKO BIDAIA bat, kamiseta-diseinurik onena egin duen gelataldearentzat, eta ARGAZKI-KAMERA DIGITALA ikastetxearentzat.
-Ikasturte amaierako ABENTURA ANITZEKO bidaia bat parte hartu duten beste gela-taldeen artean egingo
den zozketa irabazten duen taldearentzat, eta ARGAZKI-KAMERA DIGITAL bat ikastetxearentzat.
EUROPAKO SARIAren zozketan parte hartzeko bidea oraindik zehazteko dago.

HELBURUAK
- Tabakismoaren prebentzioa sustatzea droga hori lehenengoz probatzen den garaian, gerora osasunean
izan ditzakeen ondorioak kontuan hartuta.

HARTZAILEAK
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza.
DBHko 1. eta 2. mailako irakasleak eta ikasleak.

ANTOLAMENDUA
Lekua: Gasteizko ikastetxeak.
Egutegia: 2007-2008 ikasturtea.
Ordutegia: ikastetxeak zehazten du.
Saioaren iraupena: ikastetxeak zehazten du.
Materialak: Irakasleek Gida didaktikoa jasoko dute eta bertan tutorearekin eta taldean egiteko 10 jarduera
erraz agertuko dira. Ikasturtean zehar, “erretzen hasi aurretik oso kontuan hartu beharreko 25 galdera
eta 25 erantzun” material didaktikoa jasoko dute doan.
Parte 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.
Hizkuntza: gaztelania eta euskara

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Izena emateko orria bete behar da eta behean adierazitako helbidera bidali, ohiko postaz, faxez edo posta
elektronikoz.
Ordaintzekoa: ez.

Osasuna ikasgai

DESKRIBAPENA

Programaren ezaugarriak:
Prebentzio-lana egiteko honako irizpideak hartuko dira kontuan:
Alkoholak droga baten ezaugarri guztiak ditu.
Alkohola kontsumitzea ez da egokia adingabekoentzat, gorputzean ondorioak dituelako eta heltzeprozesuan zailtasunak sortzen dituelako.
Taldeak 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.
Honela osatua dago:
“ONDO EZAGUTU GAIA” GIDALIBURUA: Irakasleentzat prestatua. Lau atal ditu eta horietako bakoitza
ikasleentzat proposaturiko jardueretan landu beharreko edukiei dagokie. Horien bidez alkoholaz jakin
beharreko gauza garrantzitsuenak aztertu nahi dira.
KONTROHOL GIDALIBURUA: ikasgelan alkoholaren gaia jorratzeko zortzi jarduera ditu. Prebentzio-ekintza
egiterakoan oso kontuan hartu beharko ditugu une honetan dugun taldearen ezaugarriak. Eginkizuna
betetzeko Osasunaren Sustapenerako eta Drogamenpekotasunen Prebentziorako Udal Teknikarien
laguntza izango dugu.
Pizgarria: “Diseinatu eta kontroholatu” lehiaketa. Gidaliburuan proposatzen diren jarduerez gainera, kiribilkoaderno baten lehen orrialdea ere diseina daiteke. Lehiaketa honen bidez prebentzio-ekintza azpimarratu
nahi dugu, gehiegizko alkohol-kontsumoari aurre egiteko. Parte-hartzaileek saria jasoko dute.
Irakasleentzako inkesta.

HELBURUAK
Irakasleei heziketa lana erraztea, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleen artean zentzugabeko
alkohol-kontsumoaren prebentzioa bultzatzeko lanetan.

HARTZAILEAK
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza.
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehen zikloko ikasleak.

ANTOLAMENDUA
Lekua: ikasgela
Egutegia: 2007ko urritik 2008ko ekainera.
Eskolako ordutegia
Saioaren iraupena: Irakasleek zehaztekoa.
Materialak: irakasleen gida, ikasleen gida, bideoak eta alanbikea
Hizkuntza: gaztelania eta euskara.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK

ESKAERA

Ezinbestekoa da izena emateko orria betetzea.
Ordaintzekoa: ez.

Goyi Gutiérrez
Posta helbidea: Gasteizko Udala.
Osasun eta Kontsumo Saila.
Osasun Publikoaren Arloa.
San Bizente Aldapa, z/g
01001 Gasteiz
Telefonoa: 945 16 17 53
Faxa: 945 16 12 51
e-posta: ggutierrez@vitoria-gasteiz.org
web-orria: www.vitoria-gasteiz.org

ESKAERA
Yolanda Corujo López
Posta helbidea: San Bizente Aldapa, z/g
01001 - GASTEIZ
Telefonoa: 945-161245
Faxa: 945-161251
e-posta: ycorujo@vitoria-gasteiz.org
web-orria: www.vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA
Osasun eta Kontsumo Saila. Osasun Publikoaren Arloa.
Europako Batzordea
Euskadi eta Nafarroako Arnas Patologia Elkartea
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ANTOLATZAILEA
Osasun Publikoaren Arloa.
Osasun eta Kontsumo Saila.
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VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2007-2008
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Osasunerako hezkuntza

Osasun Publikoen Arloa
Osasun eta Kontsumo Saila

Irakasleak

CANNABISA, INFORMAZIOA ETA ARRISKUAK

VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2007-2008
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Osasun eta Kontsumo Saila. Osasun Publikoen Arloa
Eusko Jaurlaritzako Droga Gaietako Zuzendaritza
Irudi-Biziak

Irakasleak

ZINESKOLA. ZINEMA IRAKASKUNTZAN
Osasuna ikasgai

DESKRIBAPENA

Osasunerako hezkuntza

Osasuna ikasgai

DESKRIBAPENA

Denok argi ikusten dugunez, cannabisak eta horren inguruko gai guztiek (kontsumoa, norberak landatzea,
nahasketak, legea...) gero eta kezka handiagoa sortzen diete gurasoei, irakasleei eta profesionalei.
- Zuzeneko prestakuntza: gai horretan aditua den langile batek emango du; hiru orduko ikastaroa izango
da, 90 minutuko bi saiotan banatua. Saio batetik bestera gutxienez astebete igaroko da.
- Lanerako eta gogoetarako materiala: “Cannabisa. Informazioa eta Arriskuak” izeneko liburuxka emango
zaie programan parte hartzen duten guztiei.
Partaidetzazko eta bi norabideko saioen bidez, ikasleek cannabisari 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.

Osasunerako Hezkuntza programa hau drogamenpekotasunen prebentzioaren alorrean 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.
2007-2008 ikasturtean lau ﬁlm eskainiko dira. Saio bakoitzaren amaieran, eskolako lana egiteko material
didaktikoak banatuko dira. Behar-beharrezkoa da zehaztea zein ikasturtetako ikasleek parte hartuko duten,
baita zein izango den ikasleekin programara joango den arduraduna. Ikasleek taldean eta irakaslearekin
batera joan behar dute.

HELBURUAK

HELBURUAK
- 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: maila ﬁsikoan, psikikoan eta lege-arloan.

Nerabeen garapenean lagundu nahi du, pertsona autonomoak, jantziak, sortzaileak eta langileak izan
daitezen, gauzen alderdi positiboak ikus ditzaten, eta beraz, drogen mendekotasun eta zaletasunari aurre
egiteko gai izan daitezen.

HARTZAILEAK

HARTZAILEAK
Programa Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 4. maila eta hortik gora ari diren ikasleei zuzentzen zaie.

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren 4. mailako ikasleak eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren ondoko
ikastaroetako ikasleak.

ANTOLAMENDUA

ANTOLAMENDUA

Lekua: ikastetxea.
Egutegia: 2007-2008 ikasturtea.
Ordutegia: Ikastetxe bakoitzak zehaztekoa.
Saioaren iraupena: 90 minutu saio bakoitzeko.
Materialak: Programan parte hartzen duten guztiei banatuko zaien “Cannabisa. Informazioa eta Arriskuak”
izeneko liburuxka.
Parte hartzaile kopurua, gehienez: 25 ikasle.
Hizkuntza: gaztelania eta euskara.

Lekua: ikasturtearen hasieran adieraziko da non izango diren ﬁlmak.
Egutegia: 2007-2008 ikasturtea.
Ordutegia: ikasturtearen hasieran zehaztuko da.
Saioaren iraupena: ﬁlmak 90 minutu inguru eta ondoren izango den eztabaidak 30 minutu.
Materialak: gida didaktikoak.
Hizkuntza: gaztelania eta euskara.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK

Izena emateko orria bete behar da eta behean adierazitako helbidera bidali, ohiko postaz, faxez edo posta
elektronikoz.
Ordaintzekoa: ez.

Izena emateko orria bete behar da eta behean adierazitako helbidera bidali ohiko postaz, faxez edo posta
elektronikoz.
Ordaintzekoa: ez.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK

ESKAERA
Goyi Gutiérrez
Posta helbidea: Gasteizko Udala.
Osasun eta Kontsumo Saila.
Osasun Publikoaren Arloa.
San Bizente Aldapa, z/g
01001 Gasteiz
Telefonoa: 945 16 17 53
Faxa: 945 16 12 51
e-posta: ggutierrez@vitoria-gasteiz.org
web-orria: www.vitoria-gasteiz.org

ESKAERA
Goyi Gutiérrez
Posta helbidea: gasteizko Udala.
Osasun eta Kontsumo Saila.
Osasun Publikoaren Arloa.
San Bizente Aldapa, z/g
01001 Vitoria-Gasteiz
Telefonoa: 945 16 17 53
Faxa: 945 16 12 51
e-posta: ggutierrez@vitoria-gasteiz.org
web-orria: www.vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA

ANTOLATZAILEA
Osasun eta Kontsumo Saila. Osasun Publikoaren Arloa.
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Osasun eta Kontsumo Saila. Osasun Publikoaren Arloa.
Eusko Jaurlaritzako Droga Gaietako Zuzendaritza.
Irudi Biziak
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VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2007-2008
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Osasunerako hezkuntza

Osasun Publikoen Arloa
Osasun eta Kontsumo Saila

Irakasleak

DROGA ARRISKUA

VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2007-2008
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Osasunerako hezkuntza

Osasun eta Kontsumo Saila. Osasun Publikoen Arloa.
EDEX- Kolektiboa

Irakasleak

HORDAGO. DROGEN ERRONKARI AURRE EGITEA.

GAIA
Osasunerako hezkuntza.

Osasuna ikasgai

Osasuna ikasgai

DESKRIBAPENA

DESKRIBAPENA
Drogen prebentziorako programa hau kontsumitzaileei zein kontsumitzaile ez diren gazteei zuzentzen zaie.
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
- Komunikazioa
- Tabakoa
- Auto-estimua
- Cannabisa
- Taldearen presioa
- Drogak I eta II.
- Arriskuak gutxitzea
- Burmuina eta drogak
- Legea eta drogak
Ordubete eta erdiko 2 saio; Heziketa-lana osatzeko beste hiru ordu kanpoko langileekin.
Material Didaktikoa: euskaraz eta gaztelaniaz.
Saioak dinamikoak eta elkarreragileak dira, eta saio horietako edukiak eta banatutako ﬁtxak lan egin
beharreko taldeen ezaugarri eta premietara egokituko dira; ikastetxeko hezitzaileek aldez aurretik adieraziko
dituzte zen diren ezaugarri eta premia horiek.

HELBURUAK
Gazteei droga-kontsumoarekin zerikusia duten jokaera, ohitura eta arriskuei buruzko hausnarketa
eginaraztea, beren bizimoduan prebentzioa kontuan hartu eta arriskuak gutxitu ditzaten, bai maila ﬁsikoan,
bai maila psikikoan bai maila legalean.

HARTZAILEAK
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren 4. mailako ikasleak, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren ondoko
ikastaroetako ikasleak.

ANTOLAMENDUA
Lekua: ikastetxea
Egutegia: 2007-2008 ikasturtea.
Ordutegia: ikastetxeak zehazten du.
Saioaren iraupena: ordu eta erdiko bi saio.
Materialak: karpeta, sei ﬁtxa eta sei bereizgarri.
Hizkuntza: gaztelania eta euskara.

Baliabide didaktikoa da HORDAGO eta ikasle nerabeekin drogamenpekotasunen prebentzioa lantzeko
asmoz prestatu da.
Informazioa (ikasleen etapa ebolutibora egokitua), sinesmenak, jarrerak, eraginak, auto-estimua, erabakiak
hartzea, taldeari aurre egitea eta aisialdia.
Osasunerako Hezkuntzaren ikuspegia erabiliz, ikasturte bakoitzeko zortzi saio egitea proposatu da;
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza amaitzen denerako guztira 32 saio izango dira.

HELBURUAK
Ikasleei beharrezko informazioa, jarrerak, balioak eta trebetasunak ematea, gaur egun dagoen drogaeskaintzaren aurrean zentzuz eta beren kabuz erabakiak har ditzaten.

HARTZAILEAK
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako irakasleak eta ikasleak

ANTOLAMENDUA
Lekua: ikastetxea.
Egutegia: 2007-2008 ikasturtea.
Ordutegia: ikastetxeak zehazten du.
Saioaren iraupena: ikastetxeak zehazten du.
Materialak: Materiala karpeta batean dator eta honela osatua dago: irakasleentzako lau eskuliburu eta
ikasleentzako koadernoak.
Irakasleentzako eskuliburua: eskema bera erabiltzen da lau mailetan eta maila bakoitzeko zortzi saioetan.
Saio horietan honako urratsak egingo dira: saioaren helburua, aurrez kontuan hartu beharrekoak,
orientabide didaktikoak eta baliabide lagungarriak ezagutzea.
Ikaslearen koadernoa: beharrezkoa eta nahikoa. Ikasteko eta irakasteko jarduerak egiteko ﬁtxa
erakargarriak ditu.
Hizkuntza: gaztelania eta euskara

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Izena emateko orria bete behar da eta behean adierazitako helbidera bidali, ohiko postaz, faxez edo posta
elektronikoz.
Ordaintzekoa: ez.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Izena emateko orria bete behar da eta behean adierazitako helbidera bidali, ohiko
postaz, faxez edo posta elektronikoz.
Ordaintzekoa: ez.

ESKAERA
Goyi Gutiérrez
Posta helbidea: Gasteizko Udala.
Osasun eta Kontsumo Saila.
Osasun Publikoaren Arloa.
San Bizente Aldapa, z/g
01001 Gasteiz
Telefonoa: 945 16 17 53
Faxa: 945 16 12 51
e-posta: ggutierrez@vitoria-gasteiz.org
web-orria: www.vitoria-gasteiz.org

ESKAERA
Goyi Gutiérrez
Posta helbidea: Gasteizko Udala.
Osasun eta Kontsumo Saila.
Osasun Publikoaren Arloa.
San Bizente Aldapa, z/g
01001 Gasteiz
Telefonoa: 945 16 17 53
Faxa: 945 16 12 51
e-posta: ggutierrez@vitoria-gasteiz.org
web-orria: www.vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA

ANTOLATZAILEA
Osasun eta Kontsumo Saila. Osasun Publikoaren Arloa.
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Osasun eta Kontsumo Saila. Osasun Publikoaren Arloa.
EDEX Kolektiboa.
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Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Osasunerako hezkuntza

Osasun eta Kontsumo Saila. Osasun Publikoen Arloa
Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza (Etxebizitza eta
Gizarte Gaietako Saila)

VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2007-2008
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Osasunerako hezkuntza

Osasun eta Kontsumo Saila. Osasun Publikoaren Arloa
Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Saileko Berritzegune Osasun eta Kontsumo Saila

Irakasleak

Irakasleak

ALKOHOL ARRISKUA

IRAKASLEEN PRESTAKUNTZA. LANTEGIA: DROGAK ETA ESKOLA
Osasuna ikasgai

DESKRIBAPENA

Osasuna ikasgai

DESKRIBAPENA

Gazteen alkohol kontsumoaren prebentzioa
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 lotua; 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
xede den taldeari errazago iristen zaizkio, hizkuntza zuzen eta gaur-gaurkoaren bidez.
Funtsezko bi oinarrietan egituratua dago:
- Zuzeneko prestakuntza: adituek emana.
- Lanerako eta gogoetarako materialak.
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.

Gazteek ikusi eta probatzen dituzten drogak helduon begiradatik eta ikus-eremutik kanpo egon ohi dira.
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.
3 orduko prestakuntza saioa. Adituek emango dute.
Gasteizko Udaleko Hezkuntza Sailak eta Osasun Publikoaren Arloak ziurta dezake.

HELBURUAK
- Alkoholaren kontsumoak dakartzan arriskuak kudeatzeko jarrera arduratsua sustatzea.
- Alkoholaren kontsumoak dakartzan arrisku egoeretan erabaki arrazoituak hartzen laguntzea.

Unibertsitatez kanpoko edozein hezkuntza-mailatako irakasleak, drogamenpekotasunen arloan aldez
aurreko prestakuntza dutenak edo ez dutenak eta gai horretan hezkuntza-praktikari buruzko ezagutzak
eguneratu nahi dituztenak.
Ikastetxeetako zuzendaritza-taldeak, orientatzaileak eta aholkulariak.

HARTZAILEAK

ANTOLAMENDUA

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren ondoko ikasleak eta Prestakuntza Zikloetako ikasleak (16 urtetik
aurrera).

Lekua: Gasteizko Berritzegune.
Egutegia: 2007-2008 ikasturtea.
Ordutegia: arratsaldez, azaroan.
Saioaren iraupena: hiru orduko prestakuntza.
Parte hartzaile kopurua, gehienez: 30-40.
Hizkuntza: gaztelania eta euskara.

ANTOLAMENDUA
Lekua: ikastetxea.
Egutegia: 2007-2008 ikasturtea.
Ordutegia: eskola-orduak.
Saioaren iraupena: hiru orduko ikastaroa izango da, 90 minutuko bi saiotan banatua. Saio batetik bestera
gutxienez astebete igaroko da.
Materialak: Programan parte hartzen duten guztiei banatuko zaien “Alkohol arriskua” izeneko liburuxka.
Parte hartzaile kopurua, gehienez: 25.
Hizkuntza: gaztelania eta euskara.

HELBURUAK
- Ikastetxeetan legezko zein legez kanpoko drogen arazoa hezkuntza aldetik kudeatzeko aukerak
ezagutzea.
- Eskolan prebentzio alorrean dihardutenen artean ideiak, esperientziak eta iritziak trukatzeko aukera
ematea.
- Egin daitezkeen ekintzei buruzko ideia edo iradokizunak plazaratzea.

HARTZAILEAK

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Izena emateko orria bete behar da eta behean adierazitako helbidera bidali, ohiko postaz, faxez edo posta
elektronikoz.
Ordaintzekoa: ez.

ESKAERA

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Izena emateko orria bete behar da eta behean adierazitako helbidera bidali, ohiko postaz, faxez edo posta
elektronikoz.
Ordaintzekoa: ez

ESKAERA
Goyi Gutiérrez
Posta helbidea: Gasteizko Udala.
Osasun eta Kontsumo Saila.
Osasun Publikoaren Arloa.
San Bizente Aldapa, z/g
01001 Gasteiz
Telefonoa: 945 16 17 53
Faxa: 945 16 12 51
e-posta: ggutierrez@vitoria-gasteiz.org
web-orria: www.vitoria-gasteiz.org

Goyi Gutiérrez
Posta helbidea: Gasteizko Udala.
Osasun eta Kontsumo Saila.
Osasun Publikoaren Arloa.
San Bizente Aldapa, z/g
01001 Gasteiz
Telefonoa: 945 16 17 53
Faxa: 945 16 12 51
e-posta: ggutierrez@vitoria-gasteiz.org
web-orria: www.vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA
Osasun eta Kontsumo Saila. Osasun Publikoaren Arloa.
Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Saileko Berritzegune.

ANTOLATZAILEA
Osasun eta Kontsumo Saila. Osasun Publikoaren Arloa.
Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza (Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saila)
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Jarduera berria
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VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2007-2008
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Osasunerako hezkuntza

Gazteria Zerbitzua
Lehendakaritza Saila

Irakasleak

GAZTEENTZAKO PSIKOLOGIA-AHOLKULARITZAREN HITZALDIAK

GAZTEENTZAKO SEXUALITATE-AHOLKULARITZAREN HITZALDIAK

DESKRIBAPENA

DESKRIBAPENA

Informazio hitzaldia: Psikologia Aholkularitza, zer gertatzen ari zaidan jakiteko aukera bat.
Psikologia Aholkularitzako zerbitzua ezagutarazteko hitzaldia, eta gazteak kezkatzen dituzten gaiak
adierazteko.
Aholkularitzako langile adituek informazioa, aholkularitza eta orientabideak ematen dizkiete gazteei beren
adineko berezko arazoez.
Taldeko arduradunarekin balioespen pertsonala egingo da.

Gazteentzako Sexualitate Aholkularitza ezagutarazteko hitzaldiak.
Sexualitateari buruzko hitzaldiak.
Aholkularitzako langile adituek bideratuko dute saioa, Gasteizen dauden baliabideak azalduz.
Taldeko arduradunarekin balioespen pertsonala egingo da.

HELBURUAK

Gazteei Sexualitate Aholkularitzako zerbitzua ezagutaraztea eta haren funtzionamenduaren berri ematea.
Gazteen artean sexualitateari buruzko gogoeta eta eztabaida sustatzea.
Gazteek sexualitatea bizitzeko izan ditzaketen zailtasunak aztertzea.
Sexualitateari buruzko unitate didaktikoak eskaintzea.

- Gazteei Psikologia Aholkularitzako zerbitzua ezagutaraztea.
- Adinak eragindako gorabehera emozionalak ulertzea.
- Adin horretan buru osasunerako dauden arrisku handienak identiﬁkatzea.
- Psikologoaren irudia desmitiﬁkatzea.

HELBURUAK

HARTZAILEAK
DBHko 2. zikloko eta Batxilergoko ikasleak: 14 eta 18 urte bitarteko gazteek izango dute lehentasuna.

HARTZAILEAK
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1. eta 2. zikloko eta Batxilergoko ikasleak: 13 eta 18 urte bitarteko
neska-mutilak.

ANTOLAMENDUA
Lekua: ikastetxea.
Egutegia: ikastetxearekin adostu beharrekoa.
Ordutegia: ikastetxearekin adostu beharrekoa.
Saioaren iraupena: ordubete.
Parte-hartzaileen gehienezko kopurua: 30 pertsona talde bakoitzeko.
Hizkuntza: gaztelania eta euskara.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Eskaera-orria bete eta faxez edo posta elektronikoz bidali behean adierazitako helbidera.
Izena eman den hurrenkeraren arabera erantzungo zaie eskaerei.
Ordaintzekoa: ez
Eskainitako hitzaldien ziurtagiri bat banatu behar du zentroak.

ESKAERA
Joseba Rey eta/edo Idoia Madarieta
Posta helbidea: Gazteentzako Psikologia Aholkularitza
Santa Maria kalea, 4
01001 Vitoria-Gasteiz
Telefonoa: 945 161904
Faxa: 945 161355
e-posta: psicoasesoria@vitoria-gasteiz.org
Web-orria: www.vitoria-gasteiz.org/psicoasesoria

ANTOLAMENDUA
Lekua: ikastetxea.
Egutegia: ikastetxearekin adostu beharrekoa.
Ordutegia: ikastetxearekin adostu beharrekoa.
Saioaren iraupena: ordubete.
Parte-hartzaileen gehienezko kopurua: 35 pertsona.
Hizkuntza: gaztelania eta euskara.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Eskaera-orria bete eta faxez edo posta elektronikoz bidali behean adierazitako helbidera.
Iritsi diren hurrenkeraren arabera erantzungo zaie eskaerei.
Ordaintzekoa: ez.
Gehienez ere 7 hitzaldi ikastetxeko.
Eskainitako hitzaldien ziurtagiri bat banatu behar du zentroak.

ESKAERA
Ana Ramírez de Ocáriz
Posta helbidea: Sexualitate Aholkularitza
Landatxoko gizarte etxea
Santa Maria kalea, 4
01001 Vitoria-Gasteiz
Telefonoa: 945 161583
Faxa: 945 161355
e-posta: asexoria@vitoria-gasteiz.org
Web-orria: www.vitoria-gasteiz.org/asexoria

ANTOLATZAILEA

ANTOLATZAILEA

Gazteria Zerbitzua
Lehendakaritza Saila

Gazteria Zerbitzua
Lehendakaritza Saila
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VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2007-2008
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Osasunerako hezkuntza

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua
Gizartegintza Saila

Irakasleak

JOERA AFEKTIBO-SEXUALEI BURUZKO PRESTAKUNTZA

FAMILIA-BITARTEKARITZARI BURUZKO HITZALDIAK GURASOENTZAT

DESKRIBAPENA

DESKRIBAPENA

Joera afektibo-sexualei buruzko prestakuntza gaia ikasleekin lantzeko.
Enfasis (lesbiana, gay eta ingurukoentzako informazio eta laguntza udal zerbitzua) ezagutarazten da.
Joera afektibo-sexualen aniztasuna lantzen da: heterosexualitea, homosexualitatea eta bisexualitatea.
Parte hartzea eskatzen duten jarduera dinamikoak erabiltzen dira metodologia gisa, eztabaida eta gogoeta
sustatzeko.
Talde bakoitzaren arduradun diren irakasleekin balioespena egingo da.

HELBURUAK

Gurasoen eta seme-alaba nerabeen arteko elkarbizitza eta komunikazioa hobetzeko hitzaldiak.
Taldeko esku hartzea da, zuzena eta parte hartzea bultzatzen duena. Hauek dira hitzaldien edukiak:
Bitartekaritza kontzeptua.
Gatazka seme-alaba nerabeekiko eguneroko harremanetan.
Nola bideratu ahal da gatazka? Negoziazioa.
Bitartekaritza alternatiba gisa.
Saioak bukatutakoan asebetetzeari buruzko galdetegia emango zaie gurasoei bete dezaten.

HELBURUAK

- Joera afektibo-sexualen aniztasunaz hausnartzea.
- Joeren aniztasuna balioestea.
- Aniztasuna errespetatzea.

- Bigarren Hezkuntzako ikasleen gurasoengan seme-alaba nerabeekiko elkarbizitzan sortzen diren gatazkak
elkarrizketaren bidez konpontzeko motibazioa eta interesa sortzea.
- Gurasoen eta seme-alaba nerabeen arteko elkarbizitza eta komunikazioarekin lotutako alderdiak
aztertzea.

HARTZAILEAK
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1. eta 2. zikloko eta Batxilergoko ikasleak: 13 eta 18 urte bitarteko
neska-mutilak.

ANTOLAMENDUA
Lekua: ikastetxea.
Egutegia: ikastetxearekin adostu beharrekoa.
Ordutegia: ikastetxearekin adostu beharrekoa.
Saioaren iraupena: ordubeteko bi saio.
Parte-hartzaileen gehienezko kopurua: 10-20 pertsona taldeko.
Hizkuntza: gaztelania.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Eskaera-orria bete eta faxez edo posta elektronikoz bidali behean adierazitako helbidera.
Iritsi diren hurrenkeraren arabera erantzungo zaie eskaerei.
Ordaintzekoa: ez.
Eskainitako hitzaldien ziurtagiri bat banatu behar du zentroak.

ESKAERA

HARTZAILEAK
Lehen Hezkuntzako 6. mailako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko eta Lanbide
Hastapenetarako Zentroetako ikasleen gurasoak.

ANTOLAMENDUA
Lekua: ikastetxea.
Egutegia eta ordutegia: zehazteko.
Saioen iraupena: 2 saio, ordubete edo bi ordu irauten dutenak.
Parte-hartzaileen gehienezko kopurua: ez.
Hizkuntza: gaztelaniaz eta euskaraz.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Izena emateko orria bete eta e-postaz nahiz web-orriaren bitartez bidali behar da.
Ordaintzekoa: ez.

ESKAERA
Begoña Vicinay
Posta helbidea: Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua
San Prudentzio kalea, 30-32, behea.
01005 Vitoria-Gasteiz
Telefonoak: 945 16 26 84/ 945 16 13 79
e-posta: infanciayfamilia@vitoria-gasteiz.org
Web-orria: www.vitoria-gasteiz.org

Mónica López edo Jesús Rodriguez
Posta helbidea: Enfasis udal zerbitzua
Zapatari kalea, 39
01001 Vitoria-Gasteiz
Telefonoa: 945 257077
Faxa: 945 255116
e-posta: enfasisvitoria@worldonline.es
Web-orria: www.servicioenfasis.blogspot.com

ANTOLATZAILEA
Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua
Gizartegintza Saila

ANTOLATZAILEA
Gazteria Zerbitzua
Lehendakaritza Saila

96

97

VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2007-2008
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Osasunerako hezkuntza
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Gizartegintza Saila

Irakasleak

VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2007-2008
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Osasunerako hezkuntza

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua.
Gizartegintza Saila.

Irakasleak

FAMILIA-BITARTEKARITZARI BURUZKO HITZALDIAK NERABEENTZAT

EMOZIO LANTEGIA

DESKRIBAPENA ETA EDUKIAK

DESKRIBAPENA

Gurasoen eta seme-alaba nerabeen arteko elkarbizitza eta komunikazioa hobetzeko hitzaldiak.
Taldeko esku hartzea da, zuzena eta parte hartzea bultzatzen duena. Hauek dira hitzaldien edukiak:
Bitartekaritza eta gatazka.
Senitartekoen eguneroko harremanetan gatazka identiﬁkatzea, emozio eta sentipenak aztertzea eta jarrerak
ezagutu eta identiﬁkatzea.
Gatazkaren alternatibak. Negoziazioa.
Saio bakoitzaren hasieran zein bukaeran azalpen teoriko laburrak eskainiko dira. Saioan zehar, berriz,
taldeko hainbat teknika erabiliko dira (role-playing, familia egoerak konpontzea, ikasleen adinari egokitutako
jarduerak...).
Saioak bukatutakoan asebetetzeari buruzko galdetegia emango zaie nerabeei bete dezaten.

Nerabeentzako lantegia, emozioak lan ditzaten. Irakasleentzako hitzaldia.
Nerabeentzako lantegia; sentipen eta emozioen identiﬁkazioa lantzen da, hainbat emozio (amorrua,
beldurra edo antsietatea) bideratzen ikasteko. Nerabeei sentipenak eta pertzepzioak bideratzen lagunduko
dieten teknikak eman behar zaizkie, era positiboan (asertibitatez) adieraztea lor dezaten, bulkadak
kontrolatzera eta egoera negatiboak positiboki konpontzera irits daitezen.
Halaber, eboluzioaren garai horretako harreman zuzenetarako behar dituzten tresnak eta informazioa eman
ahal zaizkie irakasleei, hitzaldien bitartez.

HELBURUAK
- 11 eta 17 urte bitarteko ikasleengan senitartekoekiko eta kideekiko eguneroko elkarbizitzan sortzen diren
gatazkak elkarrizketa eta komunikazioaren bidez konpontzeko motibazioa eta interesa sortzea.
- Nerabeek beren arazoak konpontzeko ardura hartzea, eman duten hitza betez.

HARTZAILEAK

EDUKIAK
Taldeko esku hartzea da, zuzena eta parte hartzea bultzatzen duena. Eduki hauek ditu:
Nor naiz ni?
Zein izen du nabaritzen dudan honek? Amorrua.
Zein izen du nabaritzen dudan honek? Beldurra.
Zein izen du nabaritzen dudan honek? Mina.
Zein izen du nabaritzen dudan honek? Poza eta maitasuna.
Eta gaur, nola sentitzen naiz?
Saioak bukatutakoan asebetetzeari buruzko galdetegia emango zaie parte hartzaileei bete dezaten.

DLH-ko 6. mailako ikasleak nahiz 12 eta 18 urte bitarteko ikasleak oro har (DBH, Batxilergoa, LHZ...)

HELBURUAK

ANTOLAMENDUA

- Nerabezaroan jarrera eta jokabide ezegokiei aurrea hartzea, inguruko pertsonekiko harremanetan dituzten
emozioak identiﬁkatuz eta (beren kasa) bideratuz.

Lekua: ikastetxea.
Egutegia eta ordutegia: zehazteko.
Jardueraren iraupena: 2-4 saio, ordubete edo bi ordu irauten dutenak.
Parte-hartzaileen gehienezko kopurua: 30.
Hizkuntza: Gaztelaniaz eta euskaraz.

HARTZAILEAK
DLH-ko 6. mailako ikasleak nahiz 12 eta 18 urte bitarteko ikasleak oro har (DBH, Batxilergoa, LHZ...) eta
irakasleak.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK

ANTOLAMENDUA

Izena emateko orria bete eta e-postaz nahiz web-orriaren bitartez bidali behar da.
Ordaintzekoa: ez.

Lekua: ikastetxea; lantegia egiteko nerabeak batetik bestera mugitzeko aukera ematen duen gela bat
behar da.
Egutegia eta ordutegia: zehazteko.
Jardueraren iraupena: nerabeentzat: 6-8 saioa (zehazteko), ordubete edo ordu eta erdi irauten dutenak;
irakasleentzat: ordu eta erdiko hitzaldia (aukeran).
Parte-hartzaileen gehienezko kopurua: ikastaldea.
Hizkuntza: gaztelaniaz eta euskaraz.

ESKAERA
Begoña Vicinay
Posta helbidea: Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua
San Prudentzio kalea, 30-32, behea.
01005 Vitoria-Gasteiz
Telefonoak: 945 16 26 84/ 945 16 13 79
e-posta: infanciayfamilia@vitoria-gasteiz.org
Web-orria: www.vitoria-gasteiz.org

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Izena emateko ﬁtxa posta elektronikoz, web orriaren bidez edo posta arruntez bidaltzea. Izena eman den
hurrenkeraren arabera erantzungo zaie eskaerei.
Izena emateko ﬁtxan, ikastetxeak alderdi hauek zehaztuko ditu: saio kopurua, saio bakoitzaren iraupena,
nahiago dituzten ordutegia eta egunak, eta lantegian parte hartuko dute neska eta mutilen kopurua (bereiz).
Ordaintzekoa: ez.

ANTOLATZAILEA:
Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua
Gizartegintza Saila

ESKAERA
Marta Martínez
Posta helbidea: Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua
San Prudentzio kalea, 30-32, behea. 01005 Vitoria-Gasteiz
Telefonoak: 945 16 26 84/ 945 16 13 79
e-posta: infanciayfamilia@vitoria-gasteiz.org
Web-orria: www.vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA
Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua. Gizartegintza Saila.
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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

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua
Gizartegintza Saila

Irakasleak

Jarduera berria
Gazteria Zerbitzua
Lehendakaritza Saila

Irakasleak

ESKUBIDEEN BATZORDEAK

PKTexpreses

DESKRIBAPENA

DESKRIBAPENA

Oro har Haurren Eskubideei buruzko Hitzarmenean jasotako eskubide eta betebeharrei buruzko
sentsibilizazioa bultzatu eta haiek gauzatzea da programaren helburua, bereziki parte hartzeko eskubideari
dagokionez.
“Lagunkide”, haurrek eta nerabeek udalerrian parte hartzeko udal programaren barruko organoak dira
Eskubideen Batzordeak.
9 eta 14 urte bitarteko haur eta nerabeek osatzen dituzte, Haurren Eskubideei buruzko Hitzarmenean
jasotako eskubideei dagokienez Gasteizko udalerrian haur eta gazteen egoera zein den eta eskubideak
betetzen diren aztertzeko.
Taldean oinarritutako metodologia da, zuzena eta parte hartzea bultzatzen duena.
Saioak bukatutakoan asebetetzeari buruzko galdetegia ematen zaie parte hartzaileei.

Gazte taldeekin parte hartzea eskatzen duten adierazpen prozesuak bideratzeko lantegia.
Lantegi bakoitzaren gaia aldez aurretik zehaztuko da irakasleekin, taldearen beharrizanen edo interesen
arabera.
Hainbat dinamika erabiliko dira, gazteek aske, konplexurik gabe eta beren gakoak erabiliz adierazteko
aukera izan dezaten.
Lanaren emaitza Pktenteres aldizkarian plazaratuko da.
Lantegi bakoitzak 6 saio izango du gutxienez.
Azken saioan lantegiaren ebaluazioa egingo da.

HELBURUAK
- Haurren Eskubideei buruzko Hitzarmenean jasotako eskubideak sustatu eta ezagutaraztea, haien bizitza
kalitatea hobetze aldera.
- Eragiten dieten udal gai guztietan haurren ahotsa entzunaraztea, talde horren integrazioa eta babesa
lortze aldera, gizartearen barruan zeregin aktiboa izan dezaten. Parte hartzeko eskubidea.

HELBURUAK
- Gazteen artean parte hartzea, sorkuntza eta herritar kontzientzia sustatzea.
- Gazteen arteko komunikazioa ahalbidetzea, beren burua adierazteko bitarteko bat eskainiz.
- Talde lana sustatzea.

HARTZAILEAK
14-18 urteko ikasleak.

HARTZAILEAK

ANTOLAMENDUA

Lehen Hezkuntzako 4., 5. eta 6. mailetako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1. eta 2. mailetako
ikasleak.

Lekua: ikastetxea; eskolaz kanpoko ordutegian, ikastetxea bera edo beste lekuren bat.
Egutegia: ikastetxearekin adostu beharrekoa.
Ordutegia: ikastetxearekin adostu beharrekoa.
Saioaren iraupena: 6-8 saio, bakoitza ordu eta erdikoa.
Parte-hartzaileen gehienezko kopurua: ikastaldea.
Hizkuntza: gaztelania eta euskara.

ANTOLAMENDUA
Lekua: ikasgela barruan.
Egutegia eta ordutegia: zehazteko.
Jardueraren iraupena: 2 saio, ordubete edo bi ordu irauten dutenak.
Parte-hartzaileen gehienezko kopurua: ikastaldea.
Hizkuntza: gaztelaniaz eta euskaraz.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Izena emateko ﬁtxa posta elektronikoz, web orriaren bidez edo posta arruntez bidaltzea.
Ordaintzekoa: ez.

ESKAERA:
Marta Martínez
Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua
Posta helbidea: Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua.
San Prudentzio kalea, 30-32, behea.
01005 Vitoria-Gasteiz
Telefonoak: 945 16 26 84/ 945 16 13 79
e-posta: infanciayfamilia@vitoria-gasteiz.org
Web-orria: www.vitoria-gasteiz.org

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Eskaera-orria bete eta faxez edo posta elektronikoz bidali behean adierazitako helbidera.
Ordaintzekoa: ez.
Iritsi diren hurrenkeraren arabera erantzungo zaie eskaerei.
Egindako lantegiaren ziurtagiri bat banatu behar du zentroak.

ESKAERA
Mila Urtaran
Posta helbidea: Gazteria Zerbitzua
Santa Maria kalea, 11
01001 Vitoria-Gasteiz
Telefonoa: 945 161311
Faxa: 945 161355
e-posta: coordinatl@vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA
Gazteria Zerbitzua
Lehendakaritza Saila

ANTOLATZAILEA
Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua
Gizartegintza Saila
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Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Garapenean Laguntzeko Zerbitzua
Lehendakaritza Saila

Irakasleak

“LANKIDETZA ARGAZKIETAN JASOA” ARGAZKI ERAKUSKETA
DESKRIBAPENA
Gasteizko Udaleko Garapenean Laguntzeko Zerbitzuak antolatutako III. Argazki Lehiaketara aurkeztu ziren
argazkiak erakusten dira. Lehenengo aldiz Arabako Foru Aldundiarekin batera egin zen deialdia. 2004az
geroztik Gasteizko Udalaren eta/edo Arabako Foru Aldundiaren diru-laguntza jaso duten garapenean
laguntzeko proiektuetako irudiak jasotzen dira argazkietan.
Berrogeita bi argazki horietan batez ere pertsonak ikusten ditugu. Horietako bakoitzaren atzean istorio
bat dago... Gizon eta emakumeen istorioak, bazter utzi dituzten eta beren bizitzak eta gizarteak gidatzeko
ahalmena kendu zaien arren beren duintasunaren alde lanean eta borrokan ari diren taldeen istorioak; eta
pertsona horiei laguntzen jarraituko dugu, jakina.

HELBURUAK
- Bi erakunde horiek urte asko daramate herri behartsuenekiko lankidetza eta elkartasunera funtsak
bideratzen, baina gutxitan izaten dugu laguntza horiek zer bilakatzen diren, zertarako erabiltzen
diren irudien bidez ikusteko aukera. GGKEek herritarren ekarpenekin gauzatzen dituzten proiektuen
lekukotasuna eman nahi du erakusketak.

HARTZAILEAK
Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetako ikasleak.

ANTOLAMENDUA
Lekua: Pilarreko gizarte etxeko erakusketa aretoa.
Egutegia: 2008ko otsailaren 1etik 29ra.
Ordutegia: erakusketa nahi denean ikusi ahalko da Pilarreko gizarte etxeko ohiko ordutegian. Bisita
gidatuetarako hitzordua hartu behar da telefono hauetako batera deituz: 945 213616 eta 635741060
(Esther).

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Doakoa da.
Izena emateko epea: 2007ko irailaren 1etik 2008ko urtarrilaren 31ra arte.
Izena eman den hurrenkeraren arabera erantzungo zaie eskaerei.

ESKAERA
Posta helbidea: Isode
Mexiko kalea, 14-1. B
01009 Vitoria-Gasteiz
Telefonoa: 945 213616
Faxa: 945 213616
e-posta: isode@isode.es

ANTOLATZAILEA
Garapenean Laguntzeko Zerbitzua (Lehendakaritza Saila)
Telefonoa: 945 161654
Faxa: 945 161355
e-posta: betayo@vitoria-gasteiz.org

LAGUNTZAILEAK
Arabako Foru Aldundia
Isode (Iniciativas Sociales y de Desarrollo)
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Lehen Hezkuntza
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Informazioa eta orientabidea

Ekonomia Sustapenerako Saila

Irakasleak

KULTURA EKINTZAILEA SUSTATZEKO PROGRAMA
DESKRIBAPENA
Bi jarduera-ildo landuko dira:
1. Ekin - Ekintzaileentzako ataria Lanabes interaktiboa, jolas, laguntzeko material eta baliabide
bibliograﬁkoen bidez, kultura ekintzailearekin lotutako alderdiak lantzen dira.
Bi eremu bereizi ditu atariak:
Eremu publikoa, zeinetan interesa duen edozein sar baitaiteke.
Eremu pribatua, zeinetan zentro bakoitzak aurretik erabiltzaile gisa erregistratzea eskatzen baita.
2. Norberaren burua enplegatzearen alde motibatzeko eta sentsibilizatzeko saioak
Bai lanabes interaktiboa bai norberaren burua enplegatzearen alde sentsibilizatzeko saioak hartzaile
taldeentzako egokituak daude.

HELBURUAK
- Jarrera ekintzailea ikasle zein irakasleei hurbiltzea, eta duen garrantziaren inguruan sentsibilizatzea.
- Espiritu ekintzailearekin lotutako balio zein jarrerak ikasleen artean zabaltzea.
- Ekimen ekintzailea bultzatzea.

HARTZAILEAK
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Derrigorrezkoaren Ondoko ikasleak. 12 urtetik18ra bitartekoak.

ANTOLAMENDUA
Lekua: jarduerak ikastetxe bakoitzean burutuko dira.
Egutegia: Ekintzaileentzako ataria urriaren 1etik aurrera prest egongo da. Hori baino lehenago Gasteizko
Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan aurkeztuko da lanabesa haren erabilera zein aukerak ezagutarazteko.
Norberaren burua enplegatzearen alde sentsibilizatzeko saioen egutegia ikastetxe bakoitzarekin adostuko
da.
Ordutegia: ikastetxearekin adostuko da.
Iraupena: ikastetxearekin adostuko da.
Parte-hartzaileen gehienezko kopurua: talde bakoitzarekin adostuko da.
Hizkuntza: gaztelania eta euskara

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Ekin. Ekintzaileentzako ataria: - eremu pribatura sartzeko zentro erabiltzaile gisa erregistratua egon behar
da.
Sentsibilizatzeko saioak: - zentro bakoitzak eskatzen duenaren arabera.

ESKAERA

LAN DINAMIZAZIOARI ETA LANA BILATZEKO TEKNIKEI BURUZKO
LANTEGIAK ETA PRESTAKUNTZA IBILBIDEAK
DESKRIBAPENA
Proiektuak bi jarduera barne hartzen ditu, eta banaka edo batera egin daitezke:
LANTEGIAK: Laneratzearekin lotutako zenbait arlori buruzko lan moduluak dira:
1.- Sailak eta hiriak lan orientazioaren alorrean eskaintzen dituzten baliabideak ezagutzea.
2.- Egindako ikasketen arabera zein lanbide esparrutan sar daitekeen aztertzea, laneratzeko mailak,
soldatak, prestakuntza osagarrirako aukerak, etab. ezagutzeko.
3.- Curriculuma eta aurkezpen gutuna lantzea, lanbide interesekin lotutako eskaintzetara aurkezteko
prestatzea...
4.- Lanbideren funtzionamendua ezagutzea eta lan agenda pertsonalizatua lantzea enplegu bilaketa
aktiborako.
PRESTAKUNTZA IBILBIDE PERTSONALIZATUAK: diagnostiko pertsonala egiten da, ibilbide pertsonala
taxutzeko, gazteek laneratzeko aukera hobeak izan ditzaten.

HELBURUAK
- Ikastetxeetako lanbide orientazioko profesionalekin lan egitea eta haiei laguntzea, eta lanbide prestakuntza
amaitu dutenei edo prestakuntza arautua utzi eta lehen enplegua bilatzen dutenei behar dituzten
argibideak eta tresnak eskaintzea.
- Diagnostikoa egin ondoren, lanbide-proﬁl jakin baterako prestatu nahi dutenekin lanbide ibilbide
pertsonalizatuak lantzea.

HARTZAILEAK
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako zentroak, eta horien barruan.
16 urtetik gorako ikasleak, enplegu bilaketa aktiborako behar diren tresnak ezagutu nahi dituztenak,
edo lanbide ibilbide pertsonalizatua egin nahi dutenak, diagnostiko pertsonalaren eta orientazio
indibidualizatuaren bidez.

ANTOLAMENDUA
Aukerak: taldekoak (lana bilatzeko teknikei buruzko lantegiak) eta banakakoak (prestakuntza ibilbide
pertsonalizatuak).
Lekua: Ekonomia Sustapenerako Saila
Egutegia: ikastetxeekin edo interesa duten ikasleekin adostu beharrekoa.
Ordutegia: parte hartzaileekin adostu beharrekoa.
Iraupena: taldearen beharrizan eta eskaeren arabera (bi orduko 5 saio behar dela kalkulatzen da).

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK

Harremanetarako: Teresa Ugalde
Helbidea: Frai Zacarias Martinez kalea, 3
Telefonoa: 945 16 12 10
Faxa: 945 1 6 15 33
e-posta: promocioneconomica@vitoria-gasteiz.org
Web-orria: www.vitoria-gasteiz.org/empresas

Interesa duen ikastetxearen edo bakarka datozen gazteen eskabideak (bideratzeak).

ESKAERA
Harremanetarako: Edurne Martínez
Ekonomia Sustapenerako Saila - Prestakuntza eta Enplegu Sustapenerako Zerbitzua.
Tel.:945 16 12 10; faxa: 945 16 15 33 - E-posta: promocioneconocmica@vitoria-gasteiz.org
www.vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA
Ekonomia Sustapenerako Saila

ANTOLATZAILEA
Ekonomia Sustapenerako Saila
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GPS PROIEKTUA

Informazioa eta orientabidea

MENDETASUNEI ETA OSASUNAREN SUSTAPENARI BURUZKO
INFORMAZIOA ETA ORIENTABIDEA

DESKRIBAPENA
Proiektu honek ikastetxeetan hiru mailatan parte hartzeko aukera ematen du:
1.- Parte-hartze zuzena ikasleekin, zentro bakoitzean zehaztuko diren eta talde bakoitzari egokituko
zaizkion jardueren bidez.
2.- Ikastetxeetako orientazio zerbitzuekiko lankidetza.
3.- Gurasoekiko esku hartzea.
Hori guztia, prestakuntza-ibilbidea eta lanbidea hautatzeko motibazioaren ikuspegiarekin, ikasleek
dituzten gustuak eta aukerak kontuan izanik, baina sekula ez generoaren arabera, lanbideek ez dutelako
generorik.

HELBURUAK
- Ikastetxeei laguntzea bere ikasleei lanbide orientazioa ematerakoan.
- Prestakuntza eta lanbide ibilbidea genero lerratzerik gabe aukeratzeko argibideak eta tresnak ematea
ikasleei zein senide eta irakasleei.

HARTZAILEAK
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (2., 3. eta 4. mailetako ikasleak).
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa (Batxilergoko 1. mailako ikasleak).
Orientazioko profesionalak.
Gurasoak.

DESKRIBAPENA
Herritarrentzat erreferentziazko zentroa izatea da Zerbitzu honen helburua, mendekotasunen alderdi
desberdinei buruzko informazioa eskaintzeko, prebentzioko programa eta jardueren plangintzan
aholkularitza emateko eta hasierako kontsumo-arazoak dituzten norbanako eta familiei orientabideak
emateko.
- Informazioa, aholkularitza, dokumentazioa eta material osagarriak.
- Arreta eta laguntza pertsonala.
- Arazoei aurre egiteko modu eta kasuei buruzko orientabideak eta aholkuak.
- Etxean jarduteko estrategiak.
- Hezkuntza-eremu desberdinetako gurasoentzako jarduerak.
- Guraso Elkarteetako kideentzako ideiak eta laguntza, bertan burutzen dituzten jardueretarako.
- Hainbat gaiei buruzko orientabideak eta laguntza: Eskola Prebentzioa, Zehar Lineak, Heziketa eta
Osasunaren Sustapena.
- Eskolako lanetarako eta ikerkuntzetarako dokumentazioa.
- Ikastetxearen premia, baliabide eta ezaugarrietara egokitutako programak.
- Drogamenpekotasunen prebentziorako heziketa-programak, hezkuntza-maila guztietan.
- Laneko baliabideak areagotzeko heziketa.
- Prebentzio-ideiei buruzko informazioa, orientabidea eta laguntza.
- Drogamenpekotasunen prebentzioari eta osasunaren sustapen komunitarioari buruzko dokumentazioa.

HELBURUAK

ANTOLAMENDUA
Aukerak: ikasleekin egiten diren esku-hartze horiek ikasturteka antolatu daitezke, edo bestela, etorkizuneko
prestakuntza-ibilbideari dagokionez antzeko baldintzak dituztenak multzoka sailkatuz. Ikastetxeekiko
harreman zuzenetan adostuko da.
Lekua: ikastetxeetan bertan, edo jarduera bakoitzerako erabakitzen diren lekuetan.
Egutegia: eskola-aldian adostu beharrekoa.
Ordutegia: eskola-aldian adostu beharrekoa.
Iraupena: eskainitako jardueren arabera.
Materialak: Y yo ¿de qué voy? orientazio gida.

- Herritarrentzat erreferentziazko zentro izatea, mendekotasunen 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
Komunitatea (taldeak, elkarteak)

ANTOLAMENDUA

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Interesa duen ikastetxearen eskaera (proiektu osorako edo zati batzuetarako).
Ekonomia Sustapenerako Saileko Prestakuntza eta Enplegu Sustapenerako Zerbitzuarekin adostea.

ESKAERA
Harremanetarako: Edurne Martínez.
Ekonomia Sustapenerako Saila - Prestakuntza eta Enplegu Sustapenerako Zerbitzua.
Tel.: 945 16 12 10; faxa: 945 16 15 33 - E-posta: promocioneconocmica@vitoria-gasteiz.org
www.vitoria-gasteiz.org

Lekua: Osasun eta Kontsumo Saila. Osasun Publikoaren Arloa.
Ordutegia: Zehazteko.
Saioaren iraupena: Egoera bakoitzak behar duena.
Hizkuntza: gaztelania eta euskara.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Telefono, posta arrunt, fax edo posta elektroniko bidez harremanetan jarriz:
Ordaintzekoa: ez.

ESKAERA
Goyi Gutiérrez
Posta helbidea: Gasteizko Udala.
Osasun eta Kontsumo Saila.
Osasun Publikoaren Arloa.
San Bizente Aldapa, z/g
01001 Gasteiz
Telefonoa: 945 16 17 53
Fax: 945 16 12 51
e-posta: ggutierrez@vitoria-gasteiz.org
web-orria: www.vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA
Ekonomia Sustapenerako Saila

ANTOLATZAILEA
Osasun eta Kontsumo Saila. Osasun Publikoaren Arloa.

110

111

VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2007-2008

Informazioa eta orientabidea

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

Gazteria Zerbitzua
Lehendakaritza Saila

Irakasleak

INFORMAZIO PUNTUAK

VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2007-2008
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Informazioa eta orientabidea

Jarduera berria
Gazteria Zerbitzua
Lehendakaritza Saila

Irakasleak

FAMILIA ANIZTASUNA, GURASO HOMOSEXUALEKIKO FAMILIAK EDO
KIDE HOMOSEXUALEN BAT DUTENAK

DESKRIBAPENA
Gazteentzat interesgarri izan daitekeen informazioa eskura jartzea. Ikastetxeko leku ikusgarri batean iragarki
taula iraunkorra jartzen da.
Bi eratan hartu daiteke parte proiektuan:
1.- Informazio puntua Gazteria Zerbitzuko gazte kluben monitoreek kudeatuta.
2.- Informazio puntua ikastetxeko ikasleek berek kudeatuta.
Ikasturtea bukatutakoan balioespena egiten da proiektuan parte hartzen duten ikastetxe guztiekin.

HELBURUAK
- Ikastetxeetako ikasleak interesgarri gerta dakizkiekeen gaiez informatzea.
- Ikastetxeetan egiten diren jarduera eta proiektuen berri ematea.

DESKRIBAPENA
Familia aniztasunari buruzko prestakuntza: guraso homosexualekiko familiak edo kide homosexualen bat
dutenak.
Irakasleekin lan egiten da, familia aniztasunarekin lotura duten egoerei aurre egiteko tresnak emateko:
guraso homosexualekiko familiak, kide homosexualen bat dutenak, bai eta ikasgelan sor daitezkeen
homofobia kasuak ere.
Zenbait jarduera eta dinamikaren bidez kasuak, materialak, hizkuntza etab. aztertzen dira.
Taldearekin balioespena egingo da.

HELBURUAK

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa.
Irakaskuntza Ertainetako Zentroak.

- Sexualitateari buruzko oinarrizko kontzeptu batzuk argitzea.
- Dauden familien aniztasuna aztertzea.
- Ikastetxeetako ohiko bizitzan dauden homofobia eta sexismoa antzeman eta haiei aurre egitea.
- Aniztasunaren balioa eta pertsona eta familiekiko begirunea azpimarratzea.

ANTOLAMENDUA

HARTZAILEAK

Lekua: ikastetxea.
Egutegia: eskolako ikasturtea.
Ordutegia: eskolako ordutegia.
Saioaren iraupena: ikasturte osoa.
Materialak: diru-laguntzak emateko deialdiaren bidez parte hartzen duten ikasleek hasierako prestakuntza
eta etengabeko laguntza izango dute.
Parte-hartzaileen gehienezko kopurua: eskaera egiten duten ikastetxeen kopuruaren arabera.
Hizkuntza: gaztelania eta euskara.

Lehen Hezkuntzako irakasleak.

HARTZAILEAK

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Gazteria Zerbitzuak kudeatutako taulak: ikasturtearen hasieran egin behar du ikastetxeak eskaera.
Ikasleek kudeatutako taulak: diru-laguntzak banatzeko deialdiaren bidez, ekainaren 1etik urriaren 8ra arte.
Ordaintzekoa: ez.

ESKAERA
Mertxe Altuna
Posta helbidea: Gazteen Argibideetarako Udal Bulegoa
Espainia plaza, arkupeak
01001 Vitoria-Gasteiz
Telefonoa: 945 161330
Faxa: 945 161318
e-posta: coordinaomij@vitoria-gasteiz.org
Web-orria: www.vitoria-gasteiz.org/omij (Informazio puntuak)

ANTOLATZAILEA
Gazteria Zerbitzua
Lehendakaritza Saila

ANTOLAMENDUA
Lekua: ikastetxea.
Egutegia: ikastetxearekin adostu beharrekoa.
Ordutegia: ikastetxearekin adostu beharrekoa.
Saioaren iraupena: bi orduko bi saio.
Materialak: ikasleekin erabiltzeko ariketak eta materialak landuko dira.
Parte-hartzaileen gehienezko kopurua: 8 pertsona gutxienez.
Ikastetxe bateko irakasleekin taldea osatzen ez bada, beste batzuekin elkar daitezke.
Hizkuntza: gaztelania.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Eskaera-orria bete eta faxez edo posta elektronikoz bidali behean adierazitako helbidera.
Iritsi diren hurrenkeraren arabera erantzungo zaie eskaerei.
Ordaintzekoa: ez.
Eskainitako prestakuntzaren ziurtagiri bat banatu behar du zentroak.

ESKAERA
Mónica López edo Jesús Rodriguez
Posta helbidea: Enfasis udal zerbitzua
Zapatari kalea, 39
01001 Vitoria-Gasteiz
Telefonoa: 945 257077
Faxa: 945 255116
e-posta: enfasisvitoria@worldonline.es
Web-orria: www.servicioenfasis.blogspot.com

ANTOLATZAILEA
Gazteria Zerbitzua
Lehendakaritza Saila
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Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
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Babesa eta segurtasuna

Udaltzaingo Zerbitzua

Irakasleak

ESKOLAKO BIDE HEZKUNTZA

BIZIKLETA HIRIAN

DESKRIBAPENA

DESKRIBAPENA

Programaren hasieran elkarrizketa izango da ikastetxean, programaren edukiaren berri emateko eta
eskoletako arduradunen iradokizunak jasotzeko. Lanerako materiala eman eta parte-hartzeko egutegia
adosten da.
1 saioa: Bisitaldia eta Bide Hezkuntzarako pistan praktika. Oinez eta bizikleta nahiz triziklo elektriko
gainean hainbat joan-etorri egingo dira praktika modura.
2 saioa: Pistan ikusitakoa eta Gasteizko bideetako arazoak oinarritzat harturik, jarrera positiboak eta
norberaren burua babestekoak bultzatuko dira.
Jarduera parte-hartzailea da, pertsonengan oinarritzen baita. Parte-hartzaileek dituzten esperientzietatik
abiaturik, jarrera positiboen sorrera bultzatuko da.

Eduki hauek landuko dira:
Bizikletarekin errepidean ibiltzeak dituen arriskuak.
Bide-gorrietan eta bizikletentzako bideetan ibiltzea.
Parte hartzeko jarduera honetan Gasteizen gertatzen diren istripuak aztertuko dira gelan. Ondoren,
azaldutakoa eta ikasleen esperientziak alderatuko dira eta amaitzeko, jardueran bertan atera diren aholkuak
eman.

HELBURUAK

HELBURUAK
- Bizikletarekin ibiltzean gerta daitezkeen arrisku egoerak gutxitzea, eta txirrindulariaren eta bidean doazen
gainontzekoen segurtasuna bilatze aldera.

- Bideetarako egokiak diren jarrera eta baloreak sustatzea eta beharrezkoak ez diren arriskuak saihestea.

HARTZAILEAK

HARTZAILEAK

DBHko 1. eta 2. mailako ikasleak

Lehen Hezkuntzako 3. zikloko ikasleak.

ANTOLAMENDUA

ANTOLAMENDUA

Lekua: ikastetxea
Egutegia: ikasturte osoa.
Ordutegia: interesatuekin adostu beharrekoa
Saioaren iraupena: ordubeteko saioa
Parte hartzaile kopurua, gehienez: ez dago.
Hizkuntza: gaztelania eta euskara.

Lekua: Udaltzaingoko Bide Hezkuntzarako pista eta ikastetxeko gela.
Egutegia: ikasturtea
Ordutegia: 9:30-12:00
Saioaren iraupena: 2 ordu eta 30 minutu
Materialak: traﬁko seinaleak, bizikletak eta triziklo elektrikoak.
Parte hartzaile kopurua, gehienez: 30 ikasle.
Garraioa: barne.
Hizkuntza: Gaztelania eta euskara.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Eskolako lehen hiruhilekoan aurkeztu behar da eskaria.
Ordaintzea: Ez.

ESKAERA

Eskolako lehen hiruhilekoan eskatu behar da.
Ordaintzekoa: Ez.

ESKAERA
Gurutze Garay Lucio
Posta helbidea: Udaltzaingoa. Bide Hezkuntza. Aguirrelanda kalea, 8 (P.K. 01013)
Telefonoa: 945 161451
Faxa: 945 161581
e-posta: educacionvial@vitoria-gasteiz.org

Gurutze Garay Lucio
Posta helbidea: Udaltzaingoa Bide Hezkuntza. Aguirrelanda kalea, 8 (P.K. 01013)
Telefonoa: 945 161451
Faxa: 945 161581
e-posta: educacionvial@vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA
Udaltzaingo Zerbitzua.

ANTOLATZAILEA

LAGUNTZAILEAK

Udaltzaingo Zerbitzua.

Eusko Jaurlaritza

LAGUNTZAILEAK
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HAURREN SEGURTASUNA IBILGAILUAN
DESKRIBAPENA
Bideo baten laguntzaz, haurtxoek bidaiatu behar dutenenean baliabide hauek erabiltzeak duen garrantzia
ikusiko da. Gurasoek ere parte hartuko dute beren esperientzia kontatuz.

HELBURUAK
- Gurasoak sentsibilizatzea, baliabide hauek autoan jarri eta erabil ditzaten.
- Familia bere ibilgailuan doanean adin txikikoen segurtasuna areagotzea.

HARTZAILEAK
Gurasoak eta haur eskoletako tutoreak.

ANTOLAMENDUA
Lekua: haur eskolak.
Egutegia: irailetik ekainera.
Ordutegia: ikastetxearekin adostu beharrekoa
Saioaren iraupena: ordu bete eta 30 minutu
Materialak: ikus-entzunezkoak
Parte hartzaile kopurua, gehienez: 25.
Hizkuntza: gaztelania eta euskara

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Eskolako lehen hiruhilekoan aurkeztu behar da eskaria.
Ordaintzekoa: ez.
Eskolaren eskaria.

ESKAERA
Gurutze Garay Lucio
Posta helbidea: Udaltzaingoa. Bide Hezkuntza. Agirrelanda kalea, 8
Telefonoa: 945 161451
Faxa: 945 161581
e-posta: educacionvial@vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA
Udaltzaingo Zerbitzua.
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Udaleko Hezkuntza Saila

Irakasleak

GURASOENTZAKO EUSKARA KLASEAK

GURASO ESKOLAK

DESKRIBAPENA

DESKRIBAPENA

1996 urtetik aurrera jaio diren haurren gurasoentzako klaseak.
2006-2007 ikasturtea amaitu duten programa horretako ikasleak ere onartuko dira.
Gizarte etxeetan zein ikastetxeetan emango diren eguneko 90 minutuko klaseak, astean hirutan.
Helduen euskalduntzerako homologatuak dauden zentroek emango dituzte klaseak; euskalduntzeko
oinarrizko ikasketa planetik egokitutako programazioa.

HELBURUAK

Guraso eskolak izeneko programa prestakuntza proiektu komun batean parte hartu nahi duten helduei
zuzendutako proposamena da. Eskolak lankidetza akordio bat du oinarri, guraso talde batek sistematikoki
prestakuntza jarduerak –batez ere elkarrizketan eta hausnarketa partekatuan oinarritutakoak– antolatzea
erabakitzen duelarik.
UHSk laguntza hauek emango ditu programa garatzeko: 1- Koordinatzaile bat; 2- Diru-laguntza bat parte
hartzen duen talde bakoitzarentzat; 3- Diru-laguntza haurtzaindegi zerbitzurako; 4- Diru-laguntza espezialisten
hitzaldietarako.

- Euskararen oinarrizko ezagupen maila eskuratzea, seme-alabekin komunikatzea eta eskola ikasketekin
laguntzea ahalbidetuko duena.

HELBURUAK

HARTZAILEAK
1996 urtetik aurrera jaio diren haurren gurasoak eta 2006-2007 ikasturteko programa bukatu duten
ikasleak.

ANTOLAMENDUA
Lekua: gizarte etxeak eta ikastetxeak
Egutegia: 2007ko urriaren 3tik 2008ko ekainaren 6ra.
Ordutegia:
10:15-11:45
15:00-16:30
15:30-17:00
20:00-21:30
Saioen iraupena: 90 minutu.
Parte-hartzaileen gehienezko kopurua: taldeko 17
Hizkuntza: euskara.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Eskaria bete eta 2007ko irailaren 4tik 23ra bitartean aurkeztea.
Ordaintzekoa: bai.
Matrikula arrunta: 93,66 .
Matrikula murriztua: 18,46 .
1996 urtetik aurrera jaio diren haurren gurasoak
Gurasoentzako 2006-2007ko programan parte hartu eta bukatu duten ikasleak.

ESKAERA
Posta-helbidea: Santa Maria kalea, 11
Telefonoa: 945161525
Faxa: 945161524
e-posta: pmarigorta@vitoria-gasteiz.org

- Gurasoak prestatu, motibatu eta interesatzea pertsona eta bikotekide gisa prestatzearekin eta semealaben heziketarekin zerikusia duen orotan.
- Gurasoek hezitzaile gisa duten erantzukizunaren kontzientzia handiagoa hartzea.
- Seme-alabekiko harremanetan sortzen diren arazo ohikoenei aurrea hartzeko edo aurre egiteko
baliabideak eta jarraibideak ematea.
- Heziketaren arlo guztiekin lotutako erabakiak hartzen laguntzea.

HARTZAILEAK
Ikastetxeetako ikasleen gurasoak.

ANTOLAMENDUA
Lekua: talde bakoitzaren ikastetxean.
Egutegia: hamabostean behingo saioak, eskolak zehazten dituen
egunetan.
Ordutegia: ikastetxe bakoitzak zehaztekoa.
Saioaren iraupena: bi ordu.
Materialak: koordinatzaileak behar duten dokumentazioa emango die parte-hartzaileei.
Parte-hartzaileen gehienezko kopurua: dagokionean zehaztuko da.
Hizkuntza: gaztelania, euskara.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Programan lehenengo aldiz parte hartu nahi duten taldeek honi erantsitako izena emateko ﬁtxa bete eta
irailaren 25a baino lehenago aurkeztu beharko dute UDALEKO HEZKUNTZA SAILEAN. Posta arruntez,
faxez edo posta elektronikoz bidal daiteke.
Prestakuntza proiektu komun batean parte hartu nahi duten ikastetxe bereko guraso-talde guztiek parte
hartu ahal izango dute Guraso Eskoletan.
Eskola bakoitzak, gutxienez, 12 kide izango ditu.
Eskola bakoitzak eledun bat izendatuko du bere kideen artetik, eta pertsona hori arduratuko da UHSrekiko
harremanez eta Eskola ordezkatzeaz.

ESKAERA

ANTOLATZAILEA
Udaleko Euskara Zerbitzua
Lehendakaritza Saila

LAGUNTZAILEAK
Helduen euskalduntzerako homologatuak dauden zentroak.

Isabel Villalba, Imanol Molinillo
Posta helbidea: Udaleko Hezkuntza Saila
Frai Zacarias Martinez kalea, 3
01001 Vitoria-Gasteiz
Telefonoak: 945 161221 / 945 161536
Faxa: 945 161220
e-posta: ivillalba@vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA
Udaleko Hezkuntza Saila
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MENDEKOTASUNEN PREBENTZIOA/OSASUNERAKO HEZKUNTZA
GURASO TALDEENTZAT

ZINESKOLA. ZINEMA IRAKASKUNTZAN, GURASOENTZAT

DESKRIBAPENA

GURASOENTZAKO ZINEMA izeneko programa ZINESKOLA. Zinema irakaskuntzan eskola-programaren
osagarria da.
Aukeraturiko lau ﬁlmek eta ondoko solasaldiak gogoeta egitera bultzatuko dute ikuslea.
Hainbat egoeratan ageri diren pertsonen jarrerak aztertuz eta landuz, gurasoek familiaren barruan
drogamenpekotasunen prebentzio-lana bultzatzeko estrategiak landu ahal izango dituzte.
Saioaren hasieran gida didaktikoak banatuko dira eta gida horiek familiaren barruan eztabaida sustatzeko
ardatz moduan erabiliko dira.
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.

Programa honen bidez familia-sistemen barruan haurra hezteko beharrezkoak diren informazioa eta
baliabideak emateko premiari erantzun nahi zaio.
Gurasoen gaitasun batzuk garatu nahi dira, gerora, seme-alabek portaerazko mendekotasunak edo
substantziekiko mendekotasunak izateko arrisku gutxiago izan dezaten.
Egin daitezkeen eskaerak honela bideratuko dira:
- GURASO ELKARTEENTZAT antolatuak: hitzaldi irekia, aditu baten laguntzarekin; aditu horrek azalpen
teorikoa egin eta bertaratuen galdera eta zalantzei erantzungo die.
- GURASO TALDEENTZAT zein GURASO ESKOLENTZAT antolatuak: talde lanean bi saio egingo dira eta
ordu eta erdi inguruko iraupena izango dute.
- GURASOEK OSATUTAKO LAN TALDEENTZAT: Prestakuntza-arlo jakin bat sakondu nahi duten
gurasoentzat. 2 orduko 4 saio egingo dira bi astez (MINTEGIA).

HELBURUAK
- Gurasoen gaitasun batzuk garatu nahi dira, gerora, seme-alabek portaerazko mendekotasunak edo
substantziekiko mendekotasunak izateko arrisku gutxiago izan dezaten.

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

ANTOLAMENDUA
Lekua: ikastetxea.
Egutegia: 2007-2008 ikasturtea.
Ordutegia: ikasleen gurasoen elkarteak edo bestek eskatua
Saioaren iraupena: aukeratutako ereduaren araberakoa: ordu eta erdi edo bi ordu.
Materialak: gidak, koadernoak eta liburuxkak.
Hizkuntza: gaztelania.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Izena emateko orria bete behar da eta behean adierazitako helbidera bidali, ohiko postaz, faxez edo posta
elektronikoz.
Ordaintzekoa: ez.

ESKAERA
Goyi Gutiérrez
Posta helbidea: Gasteizko Udala.
Osasun eta Kontsumo Saila.
Osasun Publikoaren Arloa.
Helbidea: San Bizente Aldapa, z/g
01001 Gasteiz
Telefonoa: 945 16 17 53
Faxa: 945 16 12 51
e-posta: ggutiérrez@vitoria-gasteiz.org
web-orria: www.vitoria-gasteiz.org

DESKRIBAPENA

HELBURUAK
Nerabeen gurasoei hausnarketa bat eskaintzea, familiaren barruan komunikazio-guneak sortzeko
helburuarekin, drogamenpekotasunen prebentzio-lana errazago egin ahal izateko

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

ANTOLAMENDUA
Lekua: 2007-2008 ikasturtearen hasieran zehaztuko da.
Egutegia: 2007-2008 ikasturtea.
Ordutegia: ikasturtearen hasieran zehaztuko da.
Saioaren iraupena: ﬁlmak 90 minutu inguru eta ondoren izango den eztabaidak 30 minutu.
Parte hartzaile kopurua, gehienez: lekuaren arabera.
Hizkuntza: gaztelania.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Ikastetxeek informazioa emango diete Zineskola- zinema irakaskuntzan programan parte hartzen duten
ikasleen gurasoei. Filmei buruzko eta datei buruzko informazioa izateko baliatu eransten den agiria.
Ordaintzekoa: ez.

ESKAERA
Goyi Gutiérrez
Posta helbidea: Gasteizko Udala.
Osasun eta Kontsumo Saila.
Osasun Publikoaren Arloa.
San Bizente Aldapa, z/g
01001 Gasteiz
Telefonoa: 945 16 17 53
Faxa: 945 16 12 51
e-posta: ggutierrez@vitoria-gasteiz.org
web-orria: www.vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA
Osasun eta Kontsumo Saila. Osasun Publikoaren Arloa.
Irudi Biziak

ANTOLATZAILEA
Osasun eta Kontsumo Saila
Osasun Publikoaren Arloa
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GURASOENTZAKO PRESTAKUNTZA FAMILIA ANIZTASUNARI BURUZ
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JARDUERA PARTEKATUAK

DESKRIBAPENA
Familia aniztasunari buruzko prestakuntza: guraso homosexualekiko familiak edo kide homosexualen bat
dutenak.
Gurasoekin lan egiten da, familia aniztasunarekin lotura duten egoerei aurre egiteko tresnak emateko.
Zenbait jarduera eta dinamikaren bidez kasuak, materialak, hizkuntza etab. aztertzen dira, gero gai horiek
seme-alabekin batera lantzeko.
Taldearekin balioespena egingo da.

HELBURUAK
- Sexualitateari buruzko oinarrizko kontzeptu batzuk argitzea.
- Dauden familien aniztasuna aztertzea.
- Aniztasunaren balioa eta pertsona eta familiekiko begirunea azpimarratzea.

HARTZAILEAK
Gurasoak eta Lehen Hezkuntzako haurrekin lan egiten duten beste talde batzuk.

ANTOLAMENDUA
Lekua: ikastetxea.
Egutegia: taldearekin adostu beharrekoa.
Ordutegia: taldearekin adostu beharrekoa.
Saioaren iraupena: bi orduko bi saio.
Materialak: haurrekin erabiltzeko ariketak eta materialak landuko dira.
Parte-hartzaileen gehienezko kopurua: 8 pertsona gutxienez.
Gutxieneko kopurua osatzeko hainbat ikastetxetako taldeak elkartu ahalko dira.
Hizkuntza: gaztelania.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Eskaera-orria bete eta faxez edo posta elektronikoz bidali behean adierazitako helbidera.
Iritsi diren hurrenkeraren arabera erantzungo zaie eskaerei.
Ordaintzekoa: ez

Jarraian zerrendatu ditugun jarduerak beren beregi guraso-taldeentzat ez badira ere, gurasoek ere parte
hartu ahal dute. Beraz, egiteko eskatu ahal izango dituzte.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Ibilbideak Zadorran zehar. Ingurugiro Gaietarako Ikastegiak eskainia. 22 orr.
Ibilbidea Erdi Aroko Gasteizen zehar. Hezkuntza Sailak eskainia. 28 orr.
Ibilbidea Udaletxean barna. Hezkuntza Sailak eskainia. 29 orr.
Ibilbidea Gasteiz Neoklasikoan zehar. Hezkuntza Sailak eskainia. 30 orr.
Ibilbidea XIX. mendeko Zabalgunean zehar. Hezkuntza Sailak eskainia. 31orr.
Bisita San Pedro elizara. Hezkuntza Sailak eskainia. 32 orr.
Bisita Santa Maria Katedralera. Hezkuntza Sailak eskainia. 33 orr.
Artxiboak. Hezkuntza Sailak eskainia. 34 orr.
Bisita gidatuak “Pilar Aróstegui” Udal Artxibora. Udal Artxiboak eskainia. 43 orr.
Jazz uhinak hirian barrena. Hezkuntza Sailak eskainia. 49 orr.
Ikuspegia aldatuz. Montehermoso kulturuneak eskainia. 53 orr.
Gehi ken berdin (+ / - / =). Montehermoso kulturuneak eskainia. 54 orr.
Zentzua emanez. Montehermoso kulturuneak eskainia. 55 orr.
Zinema eta giza eskubideen gelak. Montehermoso kulturuneak eskainia. 56 orr.
Zure neurrira. Artium museoak eskainia. 59 orr.
Baratzean nire lagunekin. Osasun eta Kontsumo Sailak eskainia. 84 orr.
Osasunkume. Bizitzaren abentura. Osasun eta Kontsumo Sailak eskaina. 85 orr.
Familia bitartekaritzari buruzko hitzaldiak, gurasoekin.
Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzuak eskainia. 97 orr.
GPS proiektua. Enplegu Sailak eskainia. 110 orr.
Mendekotasunen prebentzioa eta osasuna sustatzea: argibideak eta orientabideak.
Osasun eta Kontsumo Sailak eskainia. 111 orr.
Haurren segurtasuna familiakoen ibilgailuan. Udaltzaingoak eskainia. 118 orr.
21 eskola agenda. Ingurugiro Gaietarako Ikastegiak eskainia. 131 orr.
Diru-laguntzetarako deialdiak. Hezkuntza Sailak eskainia. 132 orr.

ESKAERA
Mónica López edo Jesús Rodríguez
Posta helbidea: Enfasis udal zerbitzua
Zapatari kalea, 39
01001 Vitoria-Gasteiz
Telefonoa: 945 257077
Faxa: 945 255116
e-posta: enfasisvitoria@worldonline.es
Web-orria: www.servicioenfasis.blogspot.com

ANTOLATZAILEA
Gazteria Zerbitzua
Lehendakaritza Saila
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CEA-Ingurugiro Gaietarako Ikastegia.
Ingurugela-CEIDA
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ERAZTUN BERDEARI BURUZKO MOTXILA DIDAKTIKOAK

21 ESKOLA AGENDA 2007

DESKRIBAPENA

DESKRIBAPENA

Material ludiko-didaktikoak dituzten hiru motxila dira.
Motxilen edukia:
1. Detektibe jakinzalea: hurbileneko ingurunea ezagutu eta hara hurbiltzeko jarduerak.
2. Nire aitonaren baratzea: nekazal inguruarekin zerikusia duten jarduerak (Olarizuko baratzetan burutzeko
diseinatua)
3. Altxorraren bila: lau mugarriko ibilbidea jasotzen duen planoan oinarritutako jarduera. Hainbat probari
konponbidea bilatu eta elementuak hartu beharko dira.
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.

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.
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.

HELBURUAK
- Eraztun Berdea Haur Hezkuntzako ikasleei hainbat jarduera ludikoen bidez hurbiltzea.

HELBURUAK

HARTZAILEAK
Ikastetxeak, Haur Hezkuntzako ikasleekin jarduerak burutzen dituzten elkarte edo zerbitzu enpresak.

- Ingurunearen ingurumen arazoak aztertu eta ulertzea.
- Gizarte justuago eta ekologiari dagokionez iraunkorragoaren alde jokatzeko herritar giza ikasleek duten
erantzukizunean prestatzeko baliagarria izatea.

ANTOLAMENDUA

HARTZAILEAK

Lekua: Eraztun berdeko parkeak
Egutegia: 2007/2008 ikasturtea
Parte hartzaileen gehienezko kopurua: ikastaldea
Hizkuntza: gaztelania eta euskara

Hezkuntza komunitate osoa; maila guztietako ikasleak, irakasleak, zuzendari eta ikastetxeekin lotura duten
profesional guztiak.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Eskaera aurkeztu behar da.
Ingurugiro Gaietarako Ikastegian jaso eta itzuli behar dira motxilak.
Mailegua 15 egunen buruan itzuliko dira, baina hilabetera arte luza daiteke eskaera.
Ordaintzekoa: ez.

ESKAERA
Jesús Mª Mesanza
Posta-helbidea: Olarizuko etxaldea, z/g 01006 Gasteiz,
Telefonoa: 945 162 696
Faxa: 945 162 695
e-posta: galcala@vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA
CEA - Ingurugiro Gaietarako Ikastegia.

ANTOLAMENDUA
Lekua: ikastetxeak
Egutegia: 2007-2008 ikasturtea
Materialak: udalaren diagnosirako berariaz garatu diren materialak.
Garraioa: beharren arabera.
Hizkuntza: gaztelania eta euskara

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Eusko Jaurlaritzaren berariazko deialdia
Ordaintzekoa: ez.

ESKAERA
Jesús Mª Mesanza
Posta-helbidea: ez dago posta-helbideren bidez kontaktatzea
Telefonoa: 945.162.696 (argibideak emateko baino ez)
e-posta: jmesanza@vitoria-gasteiz.org (argibideak emateko baino ez)

ANTOLATZAILEA
CEA - Ingurugiro Gaietarako Ikastegia eta Ingurugela-CEIDA
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DIRU-LAGUNTZETARAKO DEIALDIAK

UDALAREN HAUR ESKOLAK

HARTZAILEAK

HARTZAILEAK

Gurasoak eta beste talde batzuk.

Haur Hezkuntza.

1. ESKOLAZ KANPOKO JARDUERETARAKO ETA JARDUERA OSAGARRIETARAKO DIRU-LAGUNTZA
DEIALDIA, 2007-2008 IKASTURTEA

Udal Haur Eskoletan Haur Hezkuntzako Lehen Zikloaz arduratzen dira.

Deialdiaren xedea da hiriko guraso elkarteek eskolaz kanpoko jarduerak eta jarduera osagarriak antolatzen
eta kudeatzen parte har dezaten sustatzea.
Deialdia maiatzean igorri da ikastetxeetara eta 2007ko irailean ebatziko da.

Esperientzia eta prestakuntza handiko langileak dituzte, gehienak elebidunak; adin horretako ikasleentzako
gune eta material egokiak dituzte.
Haur Eskolen sareak 16 ikastetxe ditu hainbat auzotan banatuak; guztira 86 gela dituzte, 0 eta 3 urte
bitarteko 1.456 haur hartzeko prestatuak.

2. LAGUNTZA PSIKOPEDAGOGIKOETARAKO DIRU-LAGUNTZAK EMATEKO DEIALDIA, 2007-2008
Deialdi horren helburua da ikasteko arazoak dituzten ikasleei laguntza psikopedagogikoa ematea.
Testuinguruzko balizko gabeziek haurrengan izan duten eragina konpentsatzea, hezkuntzari dagokionez,
eta hezkuntza zein osasun administrazioak arlo horretan egiten duten lana osatzea da Hezkuntza Sailak
programa honen bidez lortu nahi duena; horretarako, ikasteko arazoak egonda, familiak lagundu ezin dien
ikasleei laguntzen zaie, baldin eta ezgaitasunak edo nortasun nahasmendu larriak ez badira arazo horien
jatorria.
Deialdia ikasturtearen hasieran bidaliko da ikastetxeetara.
3. HAUR-ESKOLA PRIBATUEI DIRU-LAGUNTZAK EMATEKO DEIALDIA, 2007-2008
Haur Hezkuntzako lehen zikloa bakarrik ematen duten ikastetxeak sustatzea da deialdiaren helburua,
eskolen titularrei zein matrikulatutako haurren familiei diru-laguntzak emanez.
Deialdia ikasturtearen lehen hiruhilekoan bidaliko da ikastetxeetara.

Haur Eskola guztiek 2tik 3 urtera bitartekoentzako gelak dituzte. Urte batetik bira bitartekoentzako gelak
(urte eta erdikoak eta katuka ibiltzen direnetakoak) eskola gehienetan daude, eta sehaskak dituztenak (0-1
urte) berriz, eremuen arabera banatuta daude.
Guztiek dute jantoki-zerbitzua.
Izena emateko epea garaiz jakinaraziko zaie gutun pertsonalizatu baten bidez Haur Hezkuntzako Lehen
Zikloari dagokion adina duten haurren familia guztiei.
2007/2008 ikasturtean plazarik eskatu ez dutenek hori egiteko aukera dute, Udalaren Hezkuntza Sailera joz
(Fray Zacarias Martinez, 3).
“HAUR ESKOLAK. 2007/2008 ikasturtea” izeneko dokumentuan zerbitzu horri buruzko argibide ugari
ematen da; gizarte etxeetako herritarrei laguntzeko bulegoetan edo sailean bertan jaso daiteke.

4. MUSIKA ESKOLA PRIBATU BAIMENDUNEI DIRU-LAGUNTZAK EMATEKO DEIALDIA, 2007-2008
Informazio gehiago: 945 16 12 16 telefonoan eta www.vitoria-gasteiz.org/educación/eeiimm web-orrian
Musika eskola pribatuak sustatzea da deialdiaren helburua, eskolen titularrei zein matrikulatutako ikasleei
(Gasteizen erroldatuta badaude) diru-laguntzak emanez.
Deialdia ikasturtearen lehen hiruhilekoan bidaliko da ikastetxeetara.
5. ESKOLA JANTOKIETARAKO DIRU-LAGUNTZAK EMATEKO DEIALDIA, 2007-2008

ESKOLA ETA GELA ESKAINTZA ADINAREN ARABERA
Haur eskola

Helbidea

Tel.

2 urtekoen gela Urte eta erdikoen gela Katukako gelak

Eskolaren ohiko

Gasteizko ikastetxeetako jantoki-zerbitzuen erabiltzaile diren ikasleei laguntza ekonomikoa ematea da
deialdi honen xedea, baldin eta baldintzak betetzen badituzte; ikasturtearen hasieran bidaliko dira oinarriak
ikastetxeetara.
6. HIRIKO ELKARTE EDO TALDEEK ANTOLATUTAKO OPOR
JARDUERETARAKO DIRU-LAGUNTZETARAKO DEIALDIA
Hiriko elkarte edo taldeek 2008ko uztailerako antolatutako opor programen antolaketan eta
kudeaketan herritarren parte hartzea sustatzea du xede deialdi honek, bai eta sortutako gastuak
ordaintzen laguntzea ere.
Deialdia 2008ko martxoan bidaliko da.
Deialdi guztiak helbide honetan eskuratu ahal dira: www.vitoria-gasteiz.org.

2005eko urt.-aben.

Sehaskak

2006ko uzt.-aben. (2007an jaioak)

Arana

Gurutze Berdea, 6

945 162 635

2

1

--

1

Aranbizkarra

J. Paulo Ulibarri

945 162 636

3

1

1

--

Zabalgana

Ilustrazioaren hirib., 46

945 162 637

3

1

1

1

El Pilar

Caracas, 6

945 162 638

3

1

1

1

Gloria Fuertes

Gernikako Arbola, z.g.

945 162 640

2

1

1

--

Gurutzmendi

Jauregilanda

945 162 641

2

1

1

--

Haurtzaro

Sta. Maria kantoia

945 162 642

3

1

1

--

Izarra

Vicente Aleixandre

945 162 643

2

1

2

1

Lakuabizkarra

Baiona, 14

945 162 644

4

1

1

1

Lourdes Lejarreta Donostia kalea

945 162 654

4

1

1

1

Olarizu

Dantzari plaza, 6

945 162 645

2

1

--

--

Sansomendi

Valentin Foronda 4

945 162 646

3

3

1

1

Txagorritxu

Gasteiz hirib. 89

945 162 647

3

1

--

--

Tximeleta

Ricardo Sacristan

945 162 648

4

1

1

--

V. Blanca

P. Nagusia (Abetxuku)

945 162 649

1

1

1

--

Zaramaga

Nafarroako Errege-Err. 16b 945 162 653

4

2

1

1

Ordutegia 7:30 – 17:30

132

2006ko urt.-eka.

133

VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2007-2008

Beste zenbait jarduera

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

Udaleko Hezkuntza Saila

Irakasleak

VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2007-2008
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Osasun eta Kontsumo Saila.
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UDALAREN ORDEZKARITZA ESKOLA-KONTSEILUETAN

Beste zenbait jarduera

MAGIA ERE KONTSUMOGAI
DESKRIBAPENA

DESKRIBAPENA

HARTZAILEAK

Egiten dugun kontsumo-motari eta dituen ondorioei buruzko erakusketa eta gogoeta.
Jarduera honek bi fase ditu:
Lehen fasea: Kontsumoaren hainbat arlori buruzko unitate didaktikoa lantzea. Hizkuntza: gaztelania eta
euskara.
Bigarren fasea: Magia ekitaldi batera joatea. Hizkuntza: Gaztelania.
Lehen fasea:
1- Bideo bateko publizitate-iragarki batean jendea kirol marka jakin bat erostera nola bultzatzen duten
ikusiko dute. Bideoa ikusi ondoren, publizitate-mezuen aurrean jarrera kritikoa izateko gogoeta bultzatuko
dugu.
2- Egiten dugun kontsumo-motari buruz eta kontsumo horrek dituen ondorioei buruz hausnarketa egingo
dugu.
Bigarren fasea: Magia ikuskizuna; honen bidez kontsumoaren hainbat arlo azalduko ditugu.
Lehen fasea:
Ebaluazioa izango dute ikasleek eta irakasleek.
Bigarren fasea:
Ikuskizunari buruzko iritzi orokorra emango da.

Derrigorrezkoa eta Derrigorrezko hezkuntzaren ondokoa irakasteko zentroak.

HELBURUAK

Ikastetxeek beren antolakuntza erregulatzeko eskumen gehiago balute irakaskuntzak kalitate hobea izango
lukeela sinetsirik, Euskal Eskola Publikoaren 1/1993 Legeak behar-beharrezko jotzen zituen organoak
bakarrik sartu zituen bere sisteman, eta ikastetxe bakoitzaren egoerara ondoena egokitzen ziren organoak
sortzeko askatasuna ematen zuen.
Ordezkaritza Organo Gorena (OOG) ikastetxeetan gobernuak duen organoa da eta hezkuntza
komunitateko kide guztien partehartzea bideratzen du. Eskolari eragiten dioten erabaki garrantzitsuak bere
eskumenekoak dira eta ikastetxearen autonomiaren, funtzionamenduaren, erantzulea da.
Autonomia-printzipio berberak agintzen du OOG-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.
2007-2008 ikasturtean, aurreko 19 urtetan egin den bezalaxe, eta indarrean dagoen araudiaren arabera,
Gasteizko Udalak bere Hezkuntza Saileko bi teknikariren bitartez gauzatuko du ordezkaritza hori.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Ikastetxeetako Zuzendariei dagokien ardura da, OOGeko lehendakari diren aldetik, gai horren inguruko
deialdiak idatziz eta garaiz jakinaraztea.

ESKAERA
Enrique Platas - Zuriñe Sanz
Posta helbidea: Frai Zacarias Martinez kalea, 3
01001 Gasteiz
Teléfonos: 945.161536 - 945.161226
Faxa: 945.161393
e-posta: eplatas@vitoria-gasteiz.org - zsanz@vitoria-gasteiz.org
web-orria: www.vitoria-gasteiz.org/educación

ANTOLATZAILEA
Udaleko Hezkuntza Saila

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
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1. zikloko ikasleak: 1. eta 2. mailak

ANTOLAMENDUA
Lekua: Lehen fasea: gelan bertan.
Bigarren fasea: gizarte etxe bateko antzoki batean. (Lakuako gizarte etxean, segur aski).
Egutegia:
Lehen fasea: Ikastetxeak eskaria egin ondoren, Sailak unitate didaktikoa duen CD bat banatuko du, gaia
ikasgelan lantzeko.
Bigarren fasea: Magia ikuskizuna otsaileko bigarren hamabostaldian izango da, segur aski.
Ordutegia: magia ikuskizuna goizez izango da.
Saioaren iraupena: 75 minutu, gutxi gorabehera
Materialak: sailak CD bat banatuko du unitate didaktikoa lantzeko .
Parte hartzaile kopurua, gehienez: 1000 pertsona.
Hizkuntza: gaztelania eta euskara.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Izena emateko orria bete behar da eta ohiko postaz, faxez edo posta elektronikoz bidali.
Ordaintzekoa: ez.

ESKAERA
Manoli Merino
Posta helbidea: Gasteizko Udala. Osasun eta Kontsumo Saila. Kontsumitzaileen Informaziorako Bulegoa.
San Bizente Aldapa, z/g
01001 GASTEIZ
Telefonoa: 945161616, luzapena.: 3207 - Faxa: 945161251 - E-posta: mmerino@vitoria-gasteiz.org
Web-orria: www.vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA
Osasun eta Kontsumo Saila. Kontsumitzaileen Informaziorako Bulegoa.
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VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2007-2008
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Beste zenbait jarduera

Udaleko Euskara Zerbitzua
Lehendakaritza Saila

Irakasleak

BEGIRALEAK EUSKARA ARLOAN PRESTATZEA
DESKRIBAPENA
Denbora libreko begiraleak euskara arloan prestatzea.
Aisialdia euskararen erabilera normalizatzeko eta sustatzeko eremu estrategikoetako bat da. Hiru lan ildo
planteatzen dira:
1. Euskaraz emango den prestakuntza orokorreko ikastaroa denbora libreko begiraleentzat, 2007-2008
ikasturtean zehar.
2. Prestakuntza saioak denbora librean euskara sustatzen erakusteko.
3. Euskaraz lan egiteko kapaz diren denbora libreko begirale zein profesionalen datu basea prestatzea.

HELBURUAK
-Denbora librean euskara sustatzeko zereginak dituzten begirale zein hezitzaileak prestatzea.

HARTZAILEAK
15 urtetik 18ra bitarteko gazteak.

ANTOLAMENDUA
Lekua: EUSKHARAN elkarteko egoitza.
Egutegia: begiraleentzako ikastaroa 2007ko urritik 2008ko ekainera.
Ordutegia: zehaztu gabe dago.
Saioen iraupena: Begiraleei zuzendutako ikastaroan 200 bat ordu emango dira 2007ko urritik 2008ko
ekainera. Eta euskara dinamizatzaileei zuzendutakoan 16 ordu emango dira.
Parte-hartzaileen gehienezko kopurua: ikastaro bakoitzeko 25.
Hizkuntza: euskara.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Begiraleentzako ikastaroa egiteko, 2007ko irailean egin behar da matrikula.
Dinamizatzaileentzako ikastaroa egiteko, berriz, 2008ko maiatzean.
Ordaintzekoa: bai
Euskharan elkarteari ordaindu beharko zaio.
15 urtetik 18ra bitarteko gazteentzat.

ESKAERA
Alex Vadillo Otxoa
Posta-helbidea: 01001
Telefonoa: 945161522
Faxa: 945161524
e-posta: avadillo@vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA
Udaleko Euskara Zerbitzua
Lehendakaritza Saila

LAGUNTZAILEAK
Euskharan elkartea
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IZENA EMATEKO ORRIA
(talde bakoitzeko orri bat bete)
JARDUERAREN DATUAK
Jardueraren izena.....................................................................................
Aukera (halakorik bada) ...........................................................................
ESKATZAILEA
Ikastetxea ...................................................... ; tel. ..................................
Posta helbidea .........................................................................................
faxa ...........................; posta elektronikoa ..............................................
Harremanetan jartzeko pertsona .............................................................
Ikastetxearen ordutegia: goizez...................... arratsaldez.......................

HARTZAILEAK
Parte hartzaile kopurua ............. Hizkuntz eredua A

B

D

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

Etapa

Irakasleak

Maila

Gurasoak

Taldea (A, B, C...)
Garraioa 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

3. aukera

Aukeratutako eguna eta ordutegia (lehentasun ordenaren arabera)

(Gizartegintza-jardueretarako bakarrik)
Saioen kp. ........ saioaren iraupena ........ Ikasleen kp. ........ Gurasoen kp. ........

Oharrak (egutegi edo ordutegi lehentasunak, jaiegunak eta oporrak, etab.) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ikastetxearen izenpea eta zigilua

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

