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I. Anexo: propuestas de actividades 
 

AISIALDIA: TOPALEKUA, EGONGELA… 

JARDUERAREN IZENA: Aisialdia familian 

 

 

 

DESKRIBAPENA  
(Jarduerari buruzko azalpen orokorra. 
Nahi izanez gero, irudi bat txertatu) 

 
Esperimentazio eta parte hartze aisialdia 
familian bai kutsu kulturala, edota 
gorputza, teknologia berriak edo beste 
edozein gai umeekin batera 
konpartitzeko tailerrak programatuz 

NOLA GAUZATUKO LITZATEKE?  
(Maiztasuna, iraupena, ordutegi 
proposamena, …)  
 
15ean behin 

ESPAZIO ETA BALIABIDE BEHARRAK  
(materialak, pertsonalak, biltegirako, …)   
 
 

 Gela bat 
 Tailerrak egiteko materiala 
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BESTELAKOAK 

JARDUERAREN IZENA: Erraldoi konpartsaren entseguak eta erraldoien biltegia 

 

 

 

DESKRIBAPENA  
(Jarduerari buruzko azalpen orokorra. 
Nahi izanez gero, irudi bat txertatu) 

 
Erraldoi konpartsaren entseguak. Gaur 
egun ez dago erraldoi konpartsarik 
Eibarren, baina konpartsa bat 
antolatzeko urratsak ematen ari dira. 

NOLA GAUZATUKO LITZATEKE?  
(Maiztasuna, iraupena, ordutegi 
proposamena, …)  
 
Urtean 3-4 aldiz, pare bat arratsalde-
iluntzetan, 19:00-21:00. 

ESPAZIO ETA BALIABIDE BEHARRAK  
(materialak, pertsonalak, biltegirako, …)   
 
 
Erraldoien entsegua egiteko altura 
handiko toki bat behar da eta horregatik 
proposatzen dugu bertan egitea. Horrez 
gain, entsegu tokitik gertu komeniko da 
gordetzea erraldoiak. Bertan egon 
daiteke horretarako tokirik? Kasu 
honetan bistan egotea ez da arazoa, 
umeei asko gustatzen baitzaie erraldoiak 
ikustea. 
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JARDUERAREN IZENA: Asteburuan, gauez ateak irekitzea (nerabeentzako) 

 

 

 

DESKRIBAPENA  
(Jarduerari buruzko azalpen orokorra. 
Nahi izanez gero, irudi bat txertatu) 

 
Gauez ateak irekitzea,nerabeek gauez 
leku bat eduki dezaten. 
 
Alternatiba bat taberna giro eta 
poteoari. 

NOLA GAUZATUKO LITZATEKE?  
(Maiztasuna, iraupena, ordutegi 
proposamena, …)  
 
Ostiral eta larunbat gauean 

ESPAZIO ETA BALIABIDE BEHARRAK  
(materialak, pertsonalak, biltegirako, …)   
 
Aterpea, espazio itxia. 
 
Materiala: 
 

 Mahai jolasak 
 Futbolina 
 Pin-pon mahaia 
 Rokodromoa 
 Kartak 
 Aldizkariak 
 … 
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JARDUERAREN IZENA: Tokiko produktu ekologikoen kontsumo taldea 

 

 

DESKRIBAPENA  
(Jarduerari buruzko azalpen orokorra. 
Nahi izanez gero, irudi bat txertatu) 

 
Tokiko produktu ekologikoen kontsumo 
taldea. 
 
Eibarko baserrietan zer ekoizten den 
ezagutu. 
 
Baserritarrak ezagutu.Eibarko baserrien 
etorkizuna zein den  ezagutu.  

NOLA GAUZATUKO LITZATEKE?  
(Maiztasuna, iraupena, ordutegi 
proposamena, …)  
 
Baserriak bisitatu. Eibarko plaza bisitatu. 
 
Urtean lau aldiz. 
 
Talde txikietan. 

ESPAZIO ETA BALIABIDE BEHARRAK  
(materialak, pertsonalak, biltegirako, …)   
 
 

 Biltegia 
 Garbiketa tresnak 
 Tresneria:labainak,guraizeak… 
 Iturria 
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JARDUERAREN IZENA: Udaleko zerbitzuak auzora gerturatu 

 

 

 

 

 

 

DESKRIBAPENA  
(Jarduerari buruzko azalpen orokorra. 
Nahi izanez gero, irudi bat txertatu) 

 
Liburutegia aipatu da, baina hainbat 
zerbitzu gerturatzeko toki aproposa da. 
Gizarte zerbitzuak, adibidez, 
nagusientzat.  

NOLA GAUZATUKO LITZATEKE?  
(Maiztasuna, iraupena, ordutegi 
proposamena, …)  
 
Astean, behin/bitan 

ESPAZIO ETA BALIABIDE BEHARRAK  
(materialak, pertsonalak, biltegirako, …)   
 
Pertsonalak: 

 Gizarte langileak 
Materiala: 

 Ordenagailua 
 
Toki lasaia eta ixila 
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BILGUNEAK 

JARDUERAREN IZENA: Denboraren kutxa 

 

 

DESKRIBAPENA  
(Jarduerari buruzko azalpen orokorra. 
Nahi izanez gero, irudi bat txertatu) 

 
 
Zentroa zabaltzeko edo zailtzeko 
interesgarria izango da denboraren 
zerrenda egiteko. Hala ere, trukea 
egiteko.  

NOLA GAUZATUKO LITZATEKE?  
(Maiztasuna, iraupena, ordutegi 
proposamena, …)  
 
 
 

ESPAZIO ETA BALIABIDE BEHARRAK  
(materialak, pertsonalak, biltegirako, …)   
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JARDUERAREN IZENA: Edoskitze taldea 

 

 

 

DESKRIBAPENA  
(Jarduerari buruzko azalpen orokorra. 
Nahi izanez gero, irudi bat txertatu) 

 
 

NOLA GAUZATUKO LITZATEKE?  
(Maiztasuna, iraupena, ordutegi 
proposamena, …)  
 
Astean behin, arratsaldez 

ESPAZIO ETA BALIABIDE BEHARRAK  
(materialak, pertsonalak, biltegirako, …)   
 
Espazioa:  

 Aretoa/gela bat 
 
Baliabideak:  

 Aulkiak 
 
Ekintza egunean:  

 Gela antolatu/egokitu 
 Berogailua 
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JARDUERAREN IZENA: Irakurketa eta zine kluba 

 

 

DESKRIBAPENA  
(Jarduerari buruzko azalpen orokorra. 
Nahi izanez gero, irudi bat txertatu) 

 
 
Umeak nahiz helduak irakurketa eta 
zinea tartekatzeko leku bat edukitzea 

NOLA GAUZATUKO LITZATEKE?  
(Maiztasuna, iraupena, ordutegi 
proposamena, …)  
 
 
 

ESPAZIO ETA BALIABIDE BEHARRAK  
(materialak, pertsonalak, biltegirako, …)   
 
 

 Proiektore bat edo usb bat 
pelikulekin 

 
 Liburuak lagatzeko estanteria bat 

 
 Aulkiak 
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JARDUERAREN IZENA: Liburu trukea/Banco de libros 

 

 

DESKRIBAPENA  
(Jarduerari buruzko azalpen orokorra. 
Nahi izanez gero, irudi bat txertatu) 

 
 
Liburuen elkar (aldizkarien) 
trukaketa/berrerabilpena 

NOLA GAUZATUKO LITZATEKE?  
(Maiztasuna, iraupena, ordutegi 
proposamena, …)  
 
 
Jarraian 

ESPAZIO ETA BALIABIDE BEHARRAK  
(materialak, pertsonalak, biltegirako, …)   
 
 

 Estanteria batzuk 
 Donación? 
 Sistemade préstamo? 
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JARDUERAREN IZENA: Proyecciones de cortometraje 

 

  

 

DESKRIBAPENA  
(Jarduerari buruzko azalpen orokorra. 
Nahi izanez gero, irudi bat txertatu) 

 
Proyecciones de cortometrajes que se 
queden sin emitir en el Festival de 
cortos. Asier Errasti.  
 
Ganadores de otras ediciones… 

NOLA GAUZATUKO LITZATEKE?  
(Maiztasuna, iraupena, ordutegi 
proposamena, …)  
 
Sesion de 1:30 

ESPAZIO ETA BALIABIDE BEHARRAK  
(materialak, pertsonalak, biltegirako, …)   
 

 Proyector 
 Pared o pantalla 
 Sillas 
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JARDUERAREN IZENA: Teknologia berriekin harreman egokia 

 

 

 

DESKRIBAPENA  
(Jarduerari buruzko azalpen orokorra. 
Nahi izanez gero, irudi bat txertatu) 

 
Teknologia berriek sortzen duten 
galderak, zalantzak argitzeko gune bat. 
Erabilpen arduratsua sustatu.  
 
Mobila nola erabili, internet ikastaroak…  

NOLA GAUZATUKO LITZATEKE?  
(Maiztasuna, iraupena, ordutegi 
proposamena, …)  
 
Astean behin 

ESPAZIO ETA BALIABIDE BEHARRAK  
(materialak, pertsonalak, biltegirako, …)   
 

 Gela bat 
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JARDUERAREN IZENA: Zine kluba eta urtean behin “festibal txikitxo bat” 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

DESKRIBAPENA  
(Jarduerari buruzko azalpen orokorra. 
Nahi izanez gero, irudi bat txertatu) 

 
Zine kluba edo beste formatu bateko 
ekimen audiobisualak programatu. Baita 
ekimen parte hartzaileagoak gazteen 
iruditegia inkluitzeko 
 

NOLA GAUZATUKO LITZATEKE?  
(Maiztasuna, iraupena, ordutegi 
proposamena, …)  
 
Astean behin 

ESPAZIO ETA BALIABIDE BEHARRAK  
(materialak, pertsonalak, biltegirako, …)   
 
Areto handia 

 Proiektorea 
 Pantaila 
 Aulkiak 
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EMANKIZUNAK 

 

JARDUERAREN IZENA: Ikasturte amaierako antzerki emanaldia 

 

 

DESKRIBAPENA  
(Jarduerari buruzko azalpen orokorra. 
Nahi izanez gero, irudi bat txertatu) 
 
Kurtsoan zehar landutako ariketak 
antzezlan batean aurkeztu 

NOLA GAUZATUKO LITZATEKE?  
(Maiztasuna, iraupena, ordutegi 
proposamena, …)  
 
 

ESPAZIO ETA BALIABIDE BEHARRAK  
(materialak, pertsonalak, biltegirako, …)   
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JARDUERAREN IZENA: Marrazketa musikarekin (zuzenean) 

 

DESKRIBAPENA  
(Jarduerari buruzko azalpen orokorra. 
Nahi izanez gero, irudi bat txertatu) 

 

 

NOLA GAUZATUKO LITZATEKE?  
(Maiztasuna, iraupena, ordutegi 
proposamena, …)  
 
Deialdia:  

 Kartel bidez (hilabete lehenago zabaldu) 
 

Ekintza eguna:  

o Partaideak aukietan (marrazten) 
o Modeloak biluzik 
o Musika zuzenean 

 

2 orduko saioa da (tartean deskantsua) 

 

Amaieran, marrazkiak utzi daitezke erakusketa 
pribatu batean parte hartzeko.  

 

ESPAZIO ETA BALIABIDE BEHARRAK  
(materialak, pertsonalak, biltegirako, …)   
 

Deialdia:  

 Kartelak egin eta pegatu  
 

Espazioa:  

 Gela handi bat  
 

Aurretiko lana:  

 Modeloak bilatu  
 Musikariak bilatu  

 
Ekintza egunean:  

 Zigilua 
 Aukiak jarri eta gela atondu 
 Pintxoak eta edariak 
 Berogailuak 

Ekintza antolatzeko:  

 Norberak bere koadernoa 
 Modeloentzako: tarima eta alfonbra 
 Abeslari eta musikarientzat: anplifikadorea, 

mikrofonoa eta bozgorailua.  
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JARDUERAREN IZENA: Musika emanaldiak 

 

DESKRIBAPENA  
(Jarduerari buruzko azalpen orokorra. Nahi 
izanez gero, irudi bat txertatu) 

 
Inspirazioa:  

Papereko kontzertuak, Garoa 
liburu denda, Zarautz.  

 
 

NOLA GAUZATUKO LITZATEKE?  
(Maiztasuna, iraupena, ordutegi 
proposamena, …)  
 
 

ESPAZIO ETA BALIABIDE BEHARRAK  
(materialak, pertsonalak, biltegirako, 
…)   
 
 
Espazioa:  

 Aretoa 
 

Baliabideak:  

 

 Aulkiak 
 

Ekintza egunean:  

 Gela antolatu/egokitu 
 Musika ekipoa instalatu 
 Garbiketa lanak  
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JARDUERAREN IZENA: Programaketa kulturala aste batzuetan 

 

 

 

 

 

 

 

DESKRIBAPENA  
(Jarduerari buruzko azalpen orokorra. 
Nahi izanez gero, irudi bat txertatu) 
 

Programaketa kulturala asteburu 
eguerdietan bai kalean  eta baita 
barnean ere 

NOLA GAUZATUKO LITZATEKE?  
(Maiztasuna, iraupena, ordutegi 
proposamena, …)  
 
 
Igande edo larunbatean 

ESPAZIO ETA BALIABIDE BEHARRAK  
(materialak, pertsonalak, biltegirako, …)   
 
 

Egiteko behar den materiala 
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IKASTAROAK 

 

JARDUERAREN IZENA: Akrobazia ikastaroak 

 

 

 

  

DESKRIBAPENA  
(Jarduerari buruzko azalpen orokorra. 
Nahi izanez gero, irudi bat txertatu) 
 
Clases de iniciacion de acrobacias 
paraniños de 7 a 16 años 

NOLA GAUZATUKO LITZATEKE?  
(Maiztasuna, iraupena, ordutegi 
proposamena, …)  
 
Dos veces ala semana hora y media 

ESPAZIO ETA BALIABIDE BEHARRAK  
(materialak, pertsonalak, biltegirako, …)   
 
 

 Colchonetas quitamiedos 
 Tranpolin 
 Tatamide puzzle 
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JARDUERAREN IZENA: Nerabe zein helduentzako antzerki tailerra 

 

 

DESKRIBAPENA  
(Jarduerari buruzko azalpen orokorra. 
Nahi izanez gero, irudi bat txertatu) 

 
Antzerkiak eskaintzen dituen  

baliabideak erabiliz: 

 

 Ondo pasatzeko  
 Lotsak eta jende aurrean 

azaltzeko gaitasuna landu 
 Inprobisatzeko aukera  
 Norberaren sormen 

gaitasunari espazioa emanez 

NOLA GAUZATUKO LITZATEKE?  
(Maiztasuna, iraupena, ordutegi 
proposamena, …)  
 
Astean behin, ordu eta erdiz. 

 

Adibidez: 

astearte arratsaldeak  

19:00etatik 20:30etara 

ESPAZIO ETA BALIABIDE BEHARRAK  
(materialak, pertsonalak, biltegirako, …)   
 
 
Espazio diafanoa, irekia, 8 X 6 metro? 

Lurra ahal bada baldosa ez izatea.  

 

Armairu bat edo arkoi bat materiala 
gordetzeko: pilotak, jantziak eta txapelak 
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JARDUERAREN IZENA: Dantza ez gidatua 

DESKRIBAPENA  
(Jarduerari buruzko azalpen orokorra. 
Nahi izanez gero, irudi bat txertatu) 

Dantza librea ez gidatua 

 
 

NOLA GAUZATUKO LITZATEKE?  
(Maiztasuna, iraupena, ordutegi 
proposamena, …)  
 
Hilean behin, ostirala 18etatik 21etara 

ESPAZIO ETA BALIABIDE BEHARRAK  
(materialak, pertsonalak, biltegirako, …)   
 
Bideratzaile bat eta musika ekipo bat 
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JARDUERAREN IZENA: Ezagutza tailerrak 

DESKRIBAPENA  
(Jarduerari buruzko azalpen orokorra. 
Nahi izanez gero, irudi bat txertatu) 

 
Ume, heldu eta agureen ezagutze 
tailerrak, elkar ulermena eta errespetua 
bermatzeko: 

 

 Ohitura (eratorriak eta bertakoak) 
 Herriko historiaren ikuspegi 

ezberdinak 
 Lan egoerakhistorian zehar 
 Aisialdi ohitura ezberdinak 

NOLA GAUZATUKO LITZATEKE?  
(Maiztasuna, iraupena, ordutegi 
proposamena, …)  
 
Egongela batean, sarrera hitzaldi bat eta 
elkarrizketa 

ESPAZIO ETA BALIABIDE BEHARRAK  
(materialak, pertsonalak, biltegirako, …)   
 
 

 Egongela edo eszenatoki bat 
 Aulkiak 
 Proiektore bat  
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JARDUERAREN IZENA: Gorputz espresioa 
 

DESKRIBAPENA  
(Jarduerari buruzko azalpen orokorra. 
Nahi izanez gero, irudi bat txertatu) 
 

 
 

 Antzerkia 

 Interpretazioa 

 Mugimendua 

 Joko eszenikoak 
Espazioaren erabilera 

NOLA GAUZATUKO LITZATEKE?  
(Maiztasuna, iraupena, ordutegi 
proposamena, …)  
 
Deialdia:  

 Kartel bidez (hilabete 
lehenago zabaldu) 

 

Ekintza eguna:  

 

 Dinamizatzaile edo irakasle 
baten laguntzaz 

 

Ordu beteko saioa (ostirala 17:00-
18:00) 

ESPAZIO ETA BALIABIDE BEHARRAK  
(materialak, pertsonalak, biltegirako, …)   
 
Deialdia:  

 Kartelak egin eta pegatu  
 

Espazioa:  

 Gela handi bat  
 

Aurretiko lana:  

 Dinamizatzailea edo irakaslea bilatu 
 Taldea osatu 
 Eguna eta ordua adostu 
 Ekintza prestatu 

 

Ekintza egunean:  

 Gela antolatu/egokitu 
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JARDUERAREN IZENA: Guraso eskola 

DESKRIBAPENA  
(Jarduerari buruzko azalpen orokorra. Nahi 
izanez gero, irudi bat txertatu) 
 

 Gurasoak seme-alabekin hobeto 
elkar ulertzeko tailerrak 

 Tailer praktikoak 
 

 

NOLA GAUZATUKO LITZATEKE?  
(Maiztasuna, iraupena, ordutegi 
proposamena, …)  
 

   Hilean behin bi orduko 
ikastaroa  

Nerea Mendizabal 

 

Gure autoritatea mantendu, 
autoritarioa izan gabe, Gure 
seme-alabekin komunikatzea ere 
¡Ikasi daiteke! Nola hitz egin gure 
seme-alabei entzun diezaguten… 
Nola entzun hitz egin dezaten… 
Ariketa praktikoen bidez, gurasoek 
egunerokotasuneko zalantza eta 
gatazkei aurre egiteko moduez 
arituko gara. 

ESPAZIO ETA BALIABIDE BEHARRAK  
(materialak, pertsonalak, biltegirako, 
…)   
 
 
Espazioa:  

 Gela bat  
 

Baliabideak:  

 Mahaiak 
 Materiala gordetzeko biltegia 
 Tresnak-herramientak  
 Babeserako ekipoak (mantalak, …)  
 Iturria, ura…  

 

Ekintza egunean:  

 Gela antolatu/egokitu 
 Garbiketa lanak  
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JARDUERAREN IZENA: Taller de cortometraje 

 

 

 

 

 

DESKRIBAPENA  
(Jarduerari buruzko azalpen orokorra. 
Nahi izanez gero, irudi bat txertatu) 

 
Mientas estén los niños en las 
actividades las madres/padres puedan 
hacer gimnasia 

NOLA GAUZATUKO LITZATEKE?  
(Maiztasuna, iraupena, ordutegi 
proposamena, …)  
 
A demanda 

ESPAZIO ETA BALIABIDE BEHARRAK  
(materialak, pertsonalak, biltegirako, …)   
 
 
Colchonetas  
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JARDUERAREN IZENA: Taller de gimnasia/estiramientos/yoga 

 

  

DESKRIBAPENA  
(Jarduerari buruzko azalpen orokorra. 
Nahi izanez gero, irudi bat txertatu) 

 
Taller de como hacer un cortometraje 

NOLA GAUZATUKO LITZATEKE?  
(Maiztasuna, iraupena, ordutegi 
proposamena, …)  
 
 

ESPAZIO ETA BALIABIDE BEHARRAK  
(materialak, pertsonalak, biltegirako, …)   
 

 Aula 
 Sillas 
 Mesas 
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JARDUERAREN IZENA: Taller de punto o costura  

 

 

 

DESKRIBAPENA  
(Jarduerari buruzko azalpen orokorra. 
Nahi izanez gero, irudi bat txertatu) 

 
Personas que quieren enseñar a hacer 
punto o a coser a otras personas 

Profesore/as voluntari@s 

NOLA GAUZATUKO LITZATEKE?  
(Maiztasuna, iraupena, ordutegi 
proposamena, …)  
 
A demanda 

ESPAZIO ETA BALIABIDE BEHARRAK  
(materialak, pertsonalak, biltegirako, …)   
 
 
Una mesa y sillas 

Y cada uno que traiga sus ovillos y agujas 
llanas.  
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JARDUERAREN IZENA: Urtaro aldaketak haurrak eta adierazmen artistikoa  

 

 

 

DESKRIBAPENA  
(Jarduerari buruzko azalpen orokorra. 
Nahi izanez gero, irudi bat txertatu) 
 
Haurrekin lanketa artistiko bat egiteko 
espazioa sortu:  

 

 Itzal antzerkia 
 Maskaren adierazpena 
 Gorputza objektuekin eraldatzea 

objektuak manipulatzea 

NOLA GAUZATUKO LITZATEKE?  
(Maiztasuna, iraupena, ordutegi 
proposamena, …)  
 
Hiru hiletik behin, urtaroen aldaketak 
aprobetxatuz, Irailean, abenduan, 
martxoan eta ekainean 
 
Larunbat goiz bat. 10:30etatik 
13:30etara. 
 
4 urtetik 6ra bada agian gurasoekin har 
dezakete parte. 6tik 10era eta 10etik 
14ra bereiz daitezke. Edo, guztiak batera 
aritu. Beti ere, kopuruaren arabera. 

ESPAZIO ETA BALIABIDE BEHARRAK  
(materialak, pertsonalak, biltegirako, …)   
 
Espazio diafanoa, irekia, 8 X 6 metro? 
Lurra ahal bada baldosa ez izatea. 
Primeran legoke armairu bat edo arkoi 
bat izatea materiala gordetzeko. 

 

Partaideak ados baleude, material 
grafikoa atera eta erakusketa antzeko 
bat jarri 
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TAILERRAK 
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JARDUERAREN IZENA: BERPIZTUZ (PROYECTO PRÁCTICO-ARTÍSTICO DE ECONOMÍA 
CIRCULAR) 

DESKRIBAPENA  
(Jarduerari buruzko azalpen orokorra. 
Nahi izanez gero, irudi bat txertatu) 

 
Concienciar a la gente de la necesidad de cambiar 

nuestros hábitos y mentalidad de consumo, sobre 

todo en el deshecho de los bienes de consumo. 

 

Un taller intergeneracional e intercultural para la 

recuperación y reparación de aparatos 

electrónicos, electrodomésticos y tecnología.  

Se podría, si fuese posible y rentable, incluir en el 

mismo proyecto otros servicios como la reparación 

de bicicletas, ropa, mobiliario…  

 

Carácter emprendedor, colaborativo y creativo-
innovador. 

NOLA GAUZATUKO LITZATEKE?  
(Maiztasuna, iraupena, ordutegi 
proposamena, …)  
 
 

ESPAZIO ETA BALIABIDE BEHARRAK  
(materialak, pertsonalak, biltegirako, …)   
 
 
Espazioa:  

 Gela bat  
Baliabideak:  

 Mahaiak 
 Materiala gordetzeko biltegia 
 Tresnak-herramientak  
 Babeserako ekipoak  
 Iturria, ura…  

 
Ekintza egunean:  

 Gela antolatu/egokitu 
 Garbiketa lanak  
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JARDUERAREN IZENA: Birziklatze-sormen tailerra 

 

DESKRIBAPENA  
(Jarduerari buruzko azalpen orokorra. Nahi 
izanez gero, irudi bat txertatu) 
 

 Berrerabilitako materialekin sormen 
lanak egitea 

 Tailer praktikoak 

 Eskulanak 

 Konponketak 

 

NOLA GAUZATUKO LITZATEKE?  
(Maiztasuna, iraupena, ordutegi 
proposamena, …)  
 
Arratsaldez (ikastoletako ordutegitik kanpo) 
 
Astero  

ESPAZIO ETA BALIABIDE BEHARRAK  
(materialak, pertsonalak, biltegirako, …)  
 
 
Espazioa:  

 Gela bat  
 

Baliabideak:  

 Mahaiak 
 Materiala gordetzeko biltegia 
 Tresnak-herramientak  
 Babeserako ekipoak (mantalak, …)  
 Iturria, ura…  

 

Ekintza egunean:  

 Gela antolatu/egokitu 
 Garbiketa lanak  
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JARDUERAREN IZENA: Landare eta baratze lanak 

 

DESKRIBAPENA  
(Jarduerari buruzko azalpen orokorra. 
Nahi izanez gero, irudi bat txertatu) 

 
Landare zaintzak ikasi, baratzeko lanak 
erakutsi bertan ditugun jardinei erabilera 
emanez 

NOLA GAUZATUKO LITZATEKE?  
(Maiztasuna, iraupena, ordutegi 
proposamena, …)  
 
 

ESPAZIO ETA BALIABIDE BEHARRAK  
(materialak, pertsonalak, biltegirako, …)   
 
 

 Tresnak 
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JARDUERAREN IZENA: Musica en grupo 

 

DESKRIBAPENA  
(Jarduerari buruzko azalpen orokorra. 
Nahi izanez gero, irudi bat txertatu) 

 
Talleres prácticos de música en grupo:  
 

 Batukadak 
 Abestiak 
 Inprobisazioa 

 
Utilizando la música como herramienta 
de cohesión social 

NOLA GAUZATUKO LITZATEKE?  
(Maiztasuna, iraupena, ordutegi 
proposamena, …)  
 
Hilabetean behin edo bi aldiz.  
 
Oso interesgarriada jende desberdina 
elkartzea:  
 

 Euskaldunak, kanpotarrekin… 
 Umeak zaharrekin… 
 … 

ESPAZIO ETA BALIABIDE BEHARRAK  
(materialak, pertsonalak, biltegirako, …)   
 
 

 Instrumentu batzuk  
 
                           Edo 
 

 Material desberdina soinua 
egiteko 
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JARDUERAREN IZENA: Sukaldaritza ikastaroak 

 

DESKRIBAPENA  
(Jarduerari buruzko azalpen orokorra. 
Nahi izanez gero, irudi bat txertatu) 

 
Bertako produktuekin sukaldaritza 
ikastaroak antolatu 

NOLA GAUZATUKO LITZATEKE?  
(Maiztasuna, iraupena, ordutegi 
proposamena, …)  
 
Astean behin 2 ordukoa 
 
Irakasleak sukaldari boluntarioa izatea 

 

ESPAZIO ETA BALIABIDE BEHARRAK  
(materialak, pertsonalak, biltegirako, …)   
 
 
Sukaldea (suak, tresnak…) 
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JARDUERAREN IZENA: Sukalde tailerrak 

 

DESKRIBAPENA  
(Jarduerari buruzko azalpen orokorra. 
Nahi izanez gero, irudi bat txertatu) 

 
Repostería eta sukalde tailerak. 
Eguneroko janaria.  
 
Bolondresek/profesionalak antolatu: 
 

 San balsak 
 Tuper janaria 
 Ogia 
 Eguneroko janaria 

NOLA GAUZATUKO LITZATEKE?  
(Maiztasuna, iraupena, ordutegi 
proposamena, …)  
 
Hilean behin 

ESPAZIO ETA BALIABIDE BEHARRAK  
(materialak, pertsonalak, biltegirako, …)   
 
 
Sukaldea  
Mahaia 
Tresnak (sukalde) 


