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11..HHIITTZZAAUURRRREEAA::  
  

FFaammiilliiaa  aagguurrggaarrrriiaakk::  
  

LLeehheenneennggoo  eettaa  bbeehhiinn,,  ttxxoosstteenn  hhoonneenn    bbiittaarrtteezz,,  EErrrreekkaallddee  HHeerrrrii  EEsskkoollaakkoo  iirraakkaasslleerriiaa  oossaattzzeenn  
dduugguunnookk,,  gguurree  aagguurrrriikk  bbeerrooeennaa  lluuzzaattuu  nnaahhii  ddiizzuueegguu..  
  

UUrrtteerroo  bbeezzaallaa,,  iikkaassttuurrtteeaann  zzeehhaarr  bbaalliiaaggaarrrriiaa  iizzaannggoo  zzaaiizzuueenn  gguurree  eesskkoollaarrii  bbuurruuzzkkoo  zzeennbbaaiitt  
iinnffoorrmmaazziioo  zzaabbaalldduu  nnaahhii  ddiizzuueegguu..  
  

EErrrreekkaallddee  HHeerrrrii  EEsskkoollaarreenn    zzeerreeggiinnaa  hheezziikkeettaa  eeuusskkaalldduunnaa,,  iinntteeggrraallaa,,  eerraaiikkiittzzaaiilleeaa,,  kkrriittiikkooaa  eettaa  
aakkoonnffeessiioonnaallaa  eemmaatteeaa  ddaa..  
  

EErrrreekkaallddee  HHeerrrrii  EEsskkoollaakk::  
  

--  EEllkkaarrbbiizziittzzaarraakkoo  bbaalloorreeaakk  ttrraannssmmiittiittzzeenn  ddiittuu..  
--  AAnniizzttaassuunnaa  kkoonnttuuaann  hhaarrttuuzz,,  gguuzzttiieennttzzaatt  aauukkeerraa  bbeerrddiinnaakk  eesskkaaiinnttzzeenn  ddiittuu..  
--  OOiinnaarrrriizzkkoo  hheellbbuurruuaakk  bbeerrmmaattzzeeaazz  ggaaiinn,,  iikkaassllee  bbaakkooiittzzaarreenn  ggaaiittaassuunnaakk  ggaarraattzzeenn  ddiittuu..  
--  HHaauurrrreenn  jjaakkiinn  --  mmiinnaa    ssuussppeerrttzzeenn    aahhaalleeggiinnttzzeenn  ddaa..  
--  EEuusskkaall  kkuullttuurraa  eettaa  eeuusskkaarraarreenn  eerraabbiilleerraa  ssuussttaattzzeenn  ddiittuu..  
--  KKoommuunniikkaazziioo  eeggookkiiaarreenn  bbiiddeezz,,  eesskkoollaakkoo  eerraaggiillee  gguuzzttiieekkiinn  eellkkaarrllaanneeaann  aarriittzzeenn  ddaa..  
--  IIkkaasslleeaakk  ggiizzaarrtteerraattzzee  eeggookkiirraakkoo  pprreessttaattzzeenn  ddiittuu,,  hheerrrriiaann  eettaa  mmuunndduu  zzaabbaalleeaann  

mmuurrggiillttzzeekkoo  aauukkeerraa  iizzaann  ddeezzaatteenn..  
--  HHeezziikkeettaa  oossaassuunnttssuuaarreenn  ooiinnaarrrriiaakk  bbuullttzzaattzzeenn  ddiittuu..  
--  EErraa  gguuzzttiieettaakkoo  bbeehhaarrrreeii,,  bbaaiikkoorrttaassuunn  ggiirrooaann,,  iirrtteennbbiiddee  eeggookkiiaakk  eemmaatteenn  ssaaiiaattzzeenn  ddaa,,  

iikkaasslleeeekkiinn  eettaa  hhaaiieenn  ffaammiilliieekkiinn  bbaatt  eeggiinneezz..  
  

OOrrrrii  hhaauueettaann  aauurrkkiittuukkoo  dduuzzuueenn  iinnffoorrmmaazziiooaa  iinntteerreessggaarrrriiaa  iizzaatteeaa  eessppeerroo  dduugguu..    
GGooggoorraattuu  ssaarrrreerraann  iirraaddookkiizzuunnaakk  eeggiitteekkoo  ppoossttoonnttzziiaa  zzuueenn  eesskkuurraa  dduuzzuueellaa..  
  

2. ESKOLA EGUTEGIA                                 ORDUTEGIA 
  

  

  IIrraaiillaarreenn    77ttiikk    2222rraa::        
  
                                                                                              0099::0000  --  1122::3300  
  

  IIrraaiillaarreenn  2255eettiikk  eekkaaiinnaarreenn  11eerraa::      
  
                                                                                              0099::0000  --  1122::3300    

                                                                                              1144::3300  --  1166::3300  

  EEkkaaiinnaarreenn  44  ttiikk  2222rraa::      
  
                                                                                              0099::0000  --  1122::3300  
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33..  IIRRAAKKAASSLLEEAAKK::  
  

AA))  TTUUTTOORREETTZZAAKK::  
  
    

HHAAUURR  HHEEZZKKUUNNTTZZAA::  
  

– H.H. 2 urte:  Agurtzane Kortabarria, Iosu Axpe, Lorea Suarez, Isa Sanz 

– H.H. 3 urte  Mila Kerejeta, Maribi Iturralde 

– H.H. 4 urte::    NNuurriiaa    CCaallzzaaddaa,,  IIssaabbeell  ZZeellaaiiaa 

– H.H. 5 urte::  Aran Altzelai,  Amaia Aspiazu, Rebeca Torres 

 

LLEEHHEENN  HHEEZZKKUUNNTTZZAA::  
  

– L.H. 1. maila:  Ane Miren Egaña, Maider Rivera 

– L.H. 2. maila:  AAlliicciiaa  JJaauurreeggiiaallzzoo,,  AAllaazznnee  UUrriiaa 

– L.H. 3. maila::  EEnneekkoo  ZZaabbaalleettaa,,  MMaarriiaann  AArriinn 

––  L.H. 4. maila::  AAnnee  MMiirreenn  AAiizzppeeuurrrruuttiiaa,,  LLuurrddeess    IImmaazz  

––  L.HH..  55..  mmaaiillaa::  VViirrggiinniiaa  AAzzppiiaazzuu  ,,  AAmmaaiiaa  TTaattiieeggii  

––  L.HH..  66..  mmaaiillaa::  MMaarriiaajjee  UUggaallddee,,  AAiinnttzzaannee  AAggiirrrree  ((oorrddeezzkkooaa))  

BB))  IIRRAAKKAASSLLEE  BBEERREEZZIILLAARRIIAAKK::  
    

IInnggeelleessaa::                        HHaauurr  HHeezzkkuunnttzzaa::  PPeelllloo    EElliizzoonnddoo  
                                                        LLeehheenn  HHeezzkkuunnttzzaa::  MMaaiiddeerr  FFrraanncceess,,  LLoorreeaa  JJiimmeenneezz  

  

GGoorrppuuttzz  HHeezzkkuunnttzzaa::    BBoorrjjaa  MMooiiuuaa,,  IIookkiinn  GGaarraaii  
  

MMuussiikkaa::    AAmmaaiiaa  LLaavviinn                                                                              --    JJaannttookkiikkoo  aarrdduurraadduunnaa  ::  PPeelllloo    EElliizzoonnddoo  
  

AAhhoollkkuullaarriiaa  ::  JJoonn  MMiikkeell  LLaarrrraaññaaggaa                                      --    LLooggooppeeddaa::    IIttssaassoo    GGaalllleeggoo  
  
LLaagguunnttzzaa  ggeellaa::      JJaassoonnee  ZZuubbiillllaaggaa,,  IIzzaasskkuunn  EEgguurreenn  
  

HHeezzkkuunnttzzaa  bbeerreezziikkoo    eessppeezziiaalliissttaa::  AArraannttzzaazzuu    ZZuuffiirriiaa      --    HHIIPPII  iirraakkaasslleeaa::  KKaarrmmeenn  BBaallzzaatteeggii  
  
  

CC))  ZZUUZZEENNDDAARRIITTZZAA    TTAALLDDEEAA::  
 

––ZZuuzzeennddaarriiaa::  IInneess    ZZuubbiiaa    MMuuggaarrzzaa  
  

––IIkkaasskkeettaa  bbuurruuaa::        NNaaggoorree    MMooiiuuaa    MMuurrgguuzzuurr  
  

––IIddaazzkkaarriiaa::                            BBeelleenn  UUnnaannuuee    EEttxxeebbeerrrriiaa  
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44..  FFAAMMIILLIIAA  EETTAA  EESSKKOOLLAARREENN  AARRTTEEKKOO    KKOOMMUUNNIIKKAAZZIIOOAA::  
  

IIkkaassttuurrttee  hhaassiieerraakkoo  bbiilleerraakk  
  

  
  

IINNFFOORRMMEEAAKK  
  

HHAAUURR  HHEEZZKKUUNNTTZZAA  ::  
  

22  uurrtteekkooaakk..  22  EEllkkaarrrriizzkkeettaa  ((ggaabboonneettaann  eettaa  eekkaaiinneeaann))..    
33--44--55  uurrtteekkooaakk::    OOttssaaiilleeaann  eellkkaarrrriizzkkeettaa..    
                                                    EEkkaaiinneeaann  eellkkaarrrriizzkkeettaa  eettaa  iinnffoorrmmeeaa..  
  

LLEEHHEENN  HHEEZZKKUUNNTTZZAA::  
  

11..ggoo  eettaa  33..  hhiirruuhhiillaabbeetteeaann::  eellkkaarrrriizzkkeettaa  eettaa  iinnffoorrmmeeaa    
22..hhiirruuhhiillaabbeetteeaann::  IInnffoorrmmeeaa  eettaa  eellkkaarrrriizzkkeettaa  bbeehhaarrrreenn  aarraabbeerraa..  
  

GGuurraassooeekk  iirraakkaasslleeeekkiinn  hhiittzz  eeggiitteekkoo  hhiittzzaauurrrreeaa  eesskkaa  ddeezzaakkeettee..  AAbbiissuuaakk  eemmaatteekkoo  eeddoo  
pprreemmiiaazzkkoo  oohhaarrrraakk  aazzaallttzzeekkoo  ttuuttoorreeaarrii  iiddaattzziizzkkoo  oohhaarrrraa  eeddoo  eemmaaiill  bbaatt  bbiiddaallii..  
  
EEsskkoollaakkoo  wweebb  oorrrriiaann,,    wwwwww..uurrggaaiinn..eeuuss,,  eesskkoollaarrii  bbuurruuzzkkoo  iinnffoorrmmaazziioo  oorrookkoorrrraa,,  
aarrggaazzkkiiaakk,,  bbiiddeeooaakk,,  mmaaiilleettaakkoo  bbllooggaakk......  eerree  aauurrkkii  ddiittzzaakkeezzuuee..  
  

55..  EESSKKOOLLAAKKOO  PPRROOIIEEKKTTUUAAKK  
  

--  IIKKKKII  ––GGOOLLDDEENN  55  pprrooiieekkttuuaarrii  ((iikkaassii  kkooooppeerraattzzeenn//kkooooppeerraattuuzz  iikkaassii))  jjaarrrraaiippeennaa  eemmaannggoo  ddiioogguu..  
--  EESSKKOOLLAA  AAGGEENNDDAA  2211    pprrooiieekkttuuaarreenn  bbaarrrruuaann,,  BBiiooddiibbeerrttssiittaatteeaa  eettaa  aanniizzttaassuunn  kkuullttuurraallaa  

ggaaiiaa  llaanndduukkoo  ddaa,,  bbaaii  iikkaasstteettxxeeaann  eettaa  bbaaiittaa  bbaaiillaarraann  eerree..  
--  EELLEEAANNIIZZTTAASSUUNNEERRAANNTTZZ  --  HHIIZZKKUUNNTTZZAA    pprrooiieekkttuuaa,,  nnoonn,,  hhiizzkkuunnttzzaa  eezzbbeerrddiinnaakk  

iikkaasstteekkoo  mmeettooddoollooggiiaa  bbeerrddiinnaa  eerraabbiilliizz,,  hhiizzkkuunnttzzaa  bbaatteeaann  iikkaassiittaakkooaa  bbeessttee  hhiizzkkuunnttzzeettaarraa  
ttrraannssffeerriittzzeenn  llaagguunnttzzeenn  dduu..  
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--  EELLKKAARRBBIIZZIITTZZAA--  HHEEZZKKIIDDEETTZZAA::  eesskkoollaakkoo  ppaarrttaaiiddee  gguuzzttiieenn  oonnggiizzaatteeaa  lloorrttzzeeaa  
eerrrreessppeettuuaann  ooiinnaarrrriittuuttaakkoo  eerrllaazziiooaakk  bbuullttzzaattuuzz..  

66..  AARRAAUUAAKK  EETTAA  FFUUNNTTZZIIOONNAAMMEENNDDUU    OOHHAARRRRAAKK  
  

--  HHEELLBBIIDDEE,,  TTEELLEEFFOONNOO  ZZEENNBBAAKKII,,  EEMMAAIILL  EEDDOO  KKOONNTTUU  KKOORRRROONNTTEEEENN  AALLDDAAKKEETTAAKK::  
ttuuttoorreeaarreekkiinn  iizzaannggoo  dduuzzuueenn  ggeellaakkoo  bbiilleerraann  aallddaakkeettaa  hhoorriieekk  jjaakkiinnaarraazzii..  BBeesstteellaa,,  
zzuuzzeennddaarriittzzaarraa  hhuurrbbiilldduu  eeddoo  ddeeiittuu  aallddaakkeettaa  hhoorriieenn  bbeerrrrii  eemmaatteekkoo..  DDaattuuaakk  eegguunneeaann  
iizzaatteeaa  bbeehhaarrrreezzkkooaa  ddaa  ffuunnttzziioonnaammeenndduu  oonneerraakkoo..  
  

--  BBIIZZIIKKLLEETTAAKK  EETTAA  PPAATTIINNEETTEEAAKK::  hhaauueekk  uuzztteekkoo  lleekkuuaakk  eesskkoollaa  iinngguurruuaann  ddaauuddee..  
GGooggoorraarraazzii  zzuueenn  sseemmee  ––  aallaabbeeii  ttrraaffiikkoo  aarraauuaakk    eerrrreessppeettaattuu  eettaa  sseegguurrttaassuunn    nneeuurrrriiaakk  
hhaarrttuu  bbeehhaarr  ddiittuuzztteellaa..  
  

--  PPAATTIIOOKKOO  KKOOMMUUNNEENN  EERRAABBIILLEERRAA::  1166::3300eettiikk    aauurrrreerraa,,  kkaannppookkoo  kkoommuunnaakk  bbaakkaarrrriikk  
eerraabbiillii  ddaaiitteezzkkee  eettaa  eerraabbiilleerraa  eeggookkiiaa  eemmaatteeaa  gguurraassooeenn  aarrdduurraa  ddaa..  

  

--  GGAAIIXXOOTTAASSUUNNEENN    AAUURRRREEAANN::  hhaauurrrraa  ggaaiixxoorriikk  bbaaddaaggoo,,  bbeerree  eettaa  ggeellaakkiiddeeeenn  
oonnuurraaggaattiikk,,  eettxxeeaann  ggeerraattuu  bbeehhaarr  dduu  oonnddoo  sseennddaattuu  aarrttee..  GGaaiixxoottaassuunn  lluuzzeeaa  eeddoo  
kkuuttssaakkoorrrraa  ddeenneeaann,,  ttuuttoorreeaarrii  hheellaarraazzii  zzeeiinn  ggaaiixxoottaassuunn  eettaa  zzeennbbaatt  eegguunneettaarraakkoo  ddeenn  
eessaanneezz..  IIkkaasslleeaakk  bboottiikkaarriikk  hhaarrttuu  bbeehhaarr  iizzaannggoo  bbaalluu,,  eezziinnbbeesstteekkooaa  ddaa  sseennddaaggiilleeaarreenn  
aaggiirriiaa,,  eesskkoollaakkoo  llaannggiilleeookk  eezziinn  dduugguu  iinnoollaakkoo  bboottiikkaarriikk  eemmaann  sseennddaaggiilleeaarreenn  aaggiirriirriikk  
ggaabbee..  HHaallaa  eerree,,  iirraakkaasslleeaa  eezz  ddaaggoo  sseennddaaggaaiiaa  eemmaatteerraa  bbeehhaarrttuuaa..  
AAlleerrggiiaakk::  aallddaakkeettaakk  ggeerrttaattzzeenn  bbaaddiirraa,,  hhaauu  ddaa,,  aalleerrggiiaa  ggaaiinnddiittzzeeaa,,  iinnttoolleerraannttzziiaa  bbeerrrrii  bbaatt  
eeddoo  aalleerrggiiaa  bbeerrrrii  bbaatt  aaggeerrttzzeeaa,,  eettaabb..,,  iikkaasstteettxxeeaann  hhoorrrreenn  bbeerrrrii  eemmaann..  
  

--  ZZOORRRRIIAAKK::  zzoorrrriiaakk  oossoo  kkuuttssaakkoorrrraakk  ddiirreenneezz,,  zzuueenn  sseemmee  ––  aallaabbeenn  bbuurruuaakk  oonnddoo  eettaa  ssaarrrrii  
bbeeggiirraattzzeeaa  eesskkaattzzeenn  ddiizzuueegguu  zzoorrrriirriikk  eeddoo  bbaarrttzziikk  bbaadduutteenn  iikkuusstteekkoo..  ZZoorrrriieekkiinn  
bbuukkaattzzeekkoo,,  zzuueenn  bbeenneettaakkoo  ppaarrttaaiiddeettzzaa  eezziinnbbeesstteekkooaa  ddaa..  EEsskkoollaattiikk  aabbiissuuaa  jjaassoottzzeenn  
dduuzzuueenneeaann  aarrrreettaa  jjaarrrrii  eettaa  eesskkaattzzeenn  zzaaiizzuueennaa  bbeettee,,  mmeesseeddeezz..  
  

--  IIKKAASSTTEETTXXEETTIIKK  AATTEERRAA  AAHHAALL  IIZZAATTEEKKOO  BBAAIIMMEENNAAKK::  iikkaasslleeaakk  iikkaasstteettxxeettiikk  eeddoozzeeiinn  
aarrrraazzooiirreennggaattiikk  aatteerraa  bbeehhaarr  iizzaannggoo  bbaalluu  ((mmeeddiikkuuaarreennggaannaa  jjooaann  bbeehhaarrrraa,,  eettaabb..))  
gguurraassooeekk  iiddaattzziizz  jjaakkiinnaarraazziikkoo  ddiioottee  ttuuttoorreeaarrii,,  oohhaarr  eeddoo  eemmaaiill  bbiiddeezz..  OOhhaarrrraa    eemmaatteenn  eezz  
bbaadduuttee,,  iikkaasslleeaakk  eezziinnggoo  ddiirraa  eesskkoollaattiikk  iirrtteenn..  IIrrtteeeerraa  eesskkoollaa  oorrdduuttaann  ddeenneeaann,,  gguurraassoo  eeddoo  
aarrdduurraadduunn    bbaatt    eesskkoollaarraa  jjooaann  bbeehhaarrkkoo  ddaa  iikkaasslleeaarreenn  bbiillaa..  

  

--  JJAANNGGEELLAA::  jjaannggeellaakkoo  oorrdduutteeggiiaa  eerrrreessppeettaattzzeeaa  bbeehhaarrrreezzkkooaa  ddaa  ((1122::3300  ––  1144::3300))..  
JJaannggeellaann  bbaazzkkaallttzzeenn  eezz  dduutteenn  hhaauurrrreekk  eezziinnggoo  dduuttee  1144::2255  aarrttee  eesskkoollaann  ssaarrttuu..  JJaannggeellaakkoo  
aarraauuaakk  aauurrrreerraaggoo  aazzaallttzzeenn  zzaaiizzkkiizzuuee..  

  

--  GGAALLDDUUTTAAKKOO  AARRRROOPPAA::  jjaannttzziiaakk  iikkaasslleeaarreenn  iizzeennaazz  mmaarrkkaa  ddiittzzaazzuueenn  eesskkaattzzeenn  
ddiizzuueegguu,,  aarrrrooppaa  ggaall  eezz  ddaaddiinn..  DDeennaa  ddeellaa,,  ggaallttzzeenn  ddeennaa  jjaassoo  eettaa  ssaarrrreerraakkoo  ppaassaabbiiddeeaann  
zziinnttzziilliikkaattuukkoo  dduugguu  hhiirruuhhiilleekkooaarreenn  bbuukkaaeerraa--aarrttee..      EEppee  hhoorrii  aammaaiittuu  eettaa  jjaabbeeaa  aaggeerrttzzeenn  
eezz  bbaaddaa,,  jjaannttzzii  hhoorriieekk  bbeehhaarrttssuueenn  eellkkaarrtteeeeii  eemmaannggoo  ddiizzkkiieegguu..  

  

--  HHAAMMAAIIKKEETTAAKKOOAA::  HHHHkkooeeii  ffrruuttaa  bbaannaattuukkoo  zzaaiiee  eegguunneerroo..  LLHHkkooeekk  jjaannaarrii  oossaassuunnggaarrrriiaa  
eekkaarrrrii  bbeehhaarr  dduuttee..  LLiittxxaarrkkeerriiaakk  eezziinn  ddiirraa  eekkaarrrrii..  
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--  UURRTTEEBBEETTEETTZZEEAAKK::  uurrtteebbeetteettzzeeaakk  oossppaattzzeekkoo  bbiizzkkoottxxooaa  eekkaarrttzzeeaa  eesskkaattzzeenn  ddiizzuueegguu..  
BBeessttaallddee,,  uurrtteebbeetteettzzee  ggoonnbbiiddaappeenn  ppaarrttiikkuullaarrrraakk  eesskkoollaann  bbaannaattzzeeaakk  zzeennbbaaiitt  hhaauurr  
bbaazztteerrttuuttaa  sseennttiittzzeeaa  eekkaarr  ddeezzaakkee..  HHoorrii  ddeellaa  eettaa,,  iikkaasstteettxxeeaann  ggoonnbbiiddaappeennaakk  eezz  
bbaannaattzzeeaa  ggoommeennddaattzzeenn  dduugguu..  

  

  
--  BBAANNAAKKEETTAAKK  EETTAA  DDIIBBOORRTTZZIIOOAAKK::  ffaammiilliiaann  aallddaakkeettaarreenn  bbaatt  bbaallddiinn  bbaaddaaggoo  

zzuuzzeennddaarriittzzaattiikk  ppaassaattzzeeaa  eesskkaattzzeenn  ddiizzuueegguu,,  iikkaasstteettxxeeaa    jjaakkiinnaarreenn  ggaaiinneeaann  eeggoonn  ddaaddiinn..  
KKaassuu  hhoorriieettaann  jjaarrrraaiittzzeenn  ddeenn  pprroottookkoollooaarreenn  bbeerrrrii  eemmaannggoo  ddiizzuueegguu..  
  

  

77..  EESSKKOOLLAAKKOO    ZZEERRBBIITTZZUUAAKK::  
  
  

AA))  JJAANNGGEELLAA  
  
  

HHaassiieerraa::        IIrraaiillaakk  77  
  
BBii  ttxxaannddaa::  

--1122::3300eettaann..--  HHaauurr  HHeezzkkuunnttzzaa    
    
--1133::0000eettaann--  LLeehheenn  HHeezzkkuunnttzzaa  eettaa  DDBBHH  
  
SSuukkaallddaarriiaakk::  MMaarriijjee  UUrriieenn  ,,    
ZZaaiinnttzzaaiilleeaakk::  Eli Altube, Irune Crespo, Rosa Markuleta, Alazne Urzelai,  Jaione Elorza,   
                       Miren Bikuña, Miren Arregi, Miren Gurutze Plazaola, Ainhoa Quesada. 

 

PPRREEZZIIOOAAKK::        
  

aa))  IIkkaasslleeaa,,  oohhiikkoo  jjaannkkiiddeeaa::    44,,6600    €€        
  
bb))  IIkkaasslleeaa,,  oohhiikkoo  jjaannkkiiddeeaa,,  ggaarrrraaiioo  eesskkuubbiiddeeaarreekkiinn  ((22  uurrtteekkooaakk  iizzaann  eezziikk))::        33,,3300    €€        
  
cc))  IIkkaasslleeaa,,  oohhiikkoo  eezz  ddeenn  jjaannkkiiddeeaa::  55,,2200    €€        
 
 
*Oharra: Eusko Jaurlaritzako web orrian aurki dezakezue informazio zehatzagoa                   
  
hhttttpp::////wwwwww..hheezzkkuunnttzzaa..eejjggvv..eeuusskkaaddii..eeuuss//rr4433--557733//eeuu//ccoonntteenniiddooss//iinnffoorrmmaacciioonn//ddiijj33//eeuu__22009999//jj33__ee..hhttmmll    
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ERREKALDE HERRI ESKOLAKO JANGELAKO 

 
IKASLEEK FUNTZIONAMENDU ARAU HAUEK BETE BEHARKO DITUZTE 

 
 

- Jangelako orduetan haurrak jangelako zaindarien esanetara eta ardurapean daude. 

- Mahai aurrean portaera ona izan beharko dute, modu egokian eseriz eta mahai tresna 

ezberdinak  ongi erabiliz. 

- Tonu egokian hitz egingo dute, mahaikideak errespetatuz (Garrasirik egin gabe). 

- Zaindariak eta jangelako beste pertsonak errespetatuko dituzte. 

- Janari ezberdinak dastatu eta denetarik jatera bultzatuko ditugu. 

- Jangelako orduetan ezingo dira eskolatik atera; medikuarengana joateko, siesta egitera 

edo behar handi bat dagoenean izan ezik. 

- H.H. eta L.H.koek amantalak erabiliko dituzte. Astelehenetan ekarri eta ostiraletan 

eramango dituzte. 

- Hortzetako pasta eta hortzetako eskuila lehenengo mailatik aurrera ekarriko dituzte eta 

bazkaldu ondoren hortzak garbituko dituzte. 

- Haurrek, jarrerazko  arazoak izanez gero, gurasoei azalduko zaie ohar baten bidez, eta hiru 

eguneko epea izango dute sinatu eta itzultzeko. Haurrak jarrera zuzentzen ez badu, eskolak 

behar diren neurriak hartuko ditu. 

*Arau hauek zuen seme alabei azaltzea eskatzen dizuegu, guraso eta jangelako zaintzaileen 

arteko koordinaketa behar - beharrezkoa delako. 

*Haurren batek arazo, alergia, edota gaixotasunen bat izanez gero guri ere abisatzea komeni 

da. 

*Botikaren bat hartu behar badu, medikuaren errezeta eta azalpenak idatzita ekarri behar 

ditu. 



   

Errekalde Herri Eskola: Errekalde auzoa, 25●20560 Oñati  (943 78 07 64) 
 

             e- posta: 012134aa@hezkuntza.net 

 

BB))  AAUUTTOOBBUUSSAA  
  

GGaarrrraaiioo  zzeerrbbiittzzuuaa  eerraabbiillttzzeekkoo  eesskkuubbiiddeeaa,,  ssooiilliikk,,  eesskkoollaa  eerraaiikkiinneettiikk  22  kkmm  bbaaiinnoo  uurrrruuttiiaaggoo  bbiizzii  
ddiirreenneekk  dduuttee..  LLiibbrree  ggeellddiittzzeenn  ddiirreenn  ppllaazzaakk,,  iinntteerreessaattuueenn  eesskkuurraa  jjaarrrriikkoo  ddiirraa  iikkaassttuurrttee  hhaassiieerraann..  
1177--1188  iikkaassttuurrtteeaann,,  bbii  aauuttoobbuuss  eeggoonnggoo  ddiirraa  ggooiizzeekkoo  iibbiillbbiiddeeaakk  eeggiitteekkoo..  
  

Zaintzaileak: Itziar, Jaione, Eider  
  

*Oharra: Eusko Jaurlaritzako web orrian aurki dezakezue informazio zehatzagoa               
hhttttpp::////wwwwww..hheezzkkuunnttzzaa..eejjggvv..eeuusskkaaddii..eeuuss//rr4433--557733//eeuu//ccoonntteenniiddooss//iinnffoorrmmaacciioonn//ddiijj44//eeuu__22110000//jj44__ee..hhttmmll    
  

CC))  ZZAAIINNTTZZAA  ZZEERRBBIITTZZUUAA  
 

Irailak 1etik Uztailak 30era.  
 

Ordutegi luzapena: 
 
 Goizez: 07:30 - 09:00 

 
 Arratsaldez:  16:30 - 17:30 (18:00ak arte gutxienez 3 haur baldin badaude) 

                               
Zaintzaileak: Eli Altube, Eider Plazaola 
 

88..  GGUURRAASSOO  EELLKKAARRTTEEAA  
 

  AAuurrrreeiikkuussiittaakkoo  eekkiinnttzzaakk::        
                               

--  ZZaaiinnttzzaarreenn  kkuuddeeaakkeettaa  
--  EEgguueerrddiikkoo  aauuttoobbuussaarreenn  kkuuddeeaakkeettaa  
--  TTaaiilleerrrreenn  kkuuddeeaakkeettaa  
--  TTrreenn  iibbiillttaarriiaa  
--  UURRGGAAIINN    eegguunnaa  
--  EEuusskkaall  EEsskkoollaa  ppuubblliikkooaarreenn  ffeessttaa  
--  HHeerrrrii  mmaaiillaakkoo  eekkiinnttzzaakk  
--  EEsskkoollaa  kkiirroollaa  
--  KKuullttuurraa  eekkiittaallddiiaa    

  

  EEsskkoollaann  zzeennbbaaiitt  eekkiittaallddiittaann  llaagguunndduu::  
  

--  GGaabboonneettaakkoo  jjaaiiaallddii  oonnddoorreennggoo  hhaammaaiikkeettaakkooaa  

--  EEkkaaiinneekkoo  jjaaiiaallddii  oonnddoorreennggoo  hhaammaaiikkeettaakkooaa  

--  IIrrtteennaallddii  ddeessbbeerrddiinneettaakkoo  aauuttoobbuussaarreenn  kkoosstteeaarreenn  zzaattii  bbaatt  oorrddaaiinnttzzeenn  dduu  

--  GGaabboonnaakk::  OOlleennttzzeerroo,,  hhaammaaiikkeettaakkooaa,,  ......    

--  IInnaauutteerriiaakk::  UUrrggaaiinnttxxoo,,  ttxxoorriimmaallooaakk,,  ......  


