
ARRATSALDEKO ESKOLA ORDUZ KANPOKO AKTIBITATEAK 18-19 
  

AKTIBITATEA EGUNA ETA MAILA PREZIOA HELBURUAK ARDURADUNA
GEHIENEZKO 

IKASLE 
KOPURUA 

JOLAS HEZI 
 (ESKOLA 

KIROLAREN 
HASTAPENA)

Astelehena LH1-2 
*Akltibitate honen izen ematea desberdina 

da. Begiratu bidalitako zirkularrean.

40€/URTEA 
*10€/ URTEA 

RGIrekin

-Jolasen bidez, ariketa fisikoa egiteko ohitura sortzea. 
-Bizitza osasuntsua sustatzea. 
-Harremanak indartzea.

IRUNGO UDALA Ez dago

ESKOLA KIROLA 
MULTIKIROLA

LH3-4 asteartea eta osteguna 
LH5-6 asteazkena eta ostirala 

*Akltibitate honen izen ematea desberdina 
da. Begiratu bidalitako zirkularrean.

125,95€/URTEA 
*31,25€/ URTEA 

RGIrekin

-Haurrek kirol desberdinak ezagutu eta praktikatzeko 
aukera izatea. 
-Haur bakoitzak bere neurrian kirol trebetasuna hobetzea.

IRUNGO UDALA Ez dago

EUSKAL 
DANTZA

LH1-2 asteartea eta osteguna 
LH3-4 astelehena eta asteazkena 

LH5-6 mutilak astelehena eta osteguna 
(Kemen 17:00-18:00) 

LH5 neskak astearte eta osteguna 
(Kemen 18:00-19:00) 

LH5 neskak astearte eta osteguna 
(Kemen 19:00-20:00)

21€/hilabetea

-Euskal Herriko tradizio dantzatua landu eta zabaltzea 
-Erritmo, dantza eta jolasen bidez, bestelako aisialdi eredu 
bat eskaini eta euskal kultura landuz harreman berriak 
sortzea. 
-Ekintza kulturalen sustapena.

Adaxka-Kemen 
Dantza Taldea Ez dago

ZUK 
EGINA LH3-4-5-6 astelehena 22€/hilabetea

-Brikolajea eta artisautzaren bitartez gauza praktikoak 
egitea. 
-Teknika ezberdinak ikastea (kuadernaketa, egurra, josketa, 
errestaurazioa, mosaikoa, estanpazioa, modelatua…)

Rakel Salinas  
Idoia Beratarbide 16

ARTE 
TAILERRA LH1-2-3-4-5-6 asteazkena 22€/hilabetea

-Artearen bidez ondo pasatzea. 
-Espresio bide bat garatzea eta ikastea. 
-Marrazketa, pintura, modelatua, eskulanak… lantzea.

Rakel Salinas  
Idoia Beratarbide 18

PROGRAMAZIOA 
ETA ROBOTIKA

LH5-6 asteartea (bideo jokoak 2) 
LH3-4 ostirala (bideo jokoak 1) 25€/hilabetea

-Kodea idazten ikasiz, piskanaka ikasleek bideo-jokoak 
sortzen ikasiko dute. 
-Tailer teknologiko hauetan zibersegurtasuna ere, landuko 
da Interneten erabilera segurua sustatuz.

Kode-eskola
20 talde 

bakoitzeko 
(gutxienez 16)

ANTZERKIA LH3-4-5-6 Asteazkena 22€/hilabetea

-Antzerki mundura lehenengo hurbilketa ahalbidetzea. 
-Emozioak adierazteko eta  tentsioak askatzeko aukera 
ematea. 
-Irudimena eta sortzeko gaitasuna garatzea. 
-Gorputzari buruzko kontzientzia hobetzea. 
-Esperientzia ludiko baten bidez EUSKARA erabiltzea eta 
trebatzea.

Mikel Sarriegi 15

ATLETISMOA
LH3-4-5-6 (Plaiaundiko pistan) 

Astelehena 17:00-18:30 
Ostirala 16:30-18:00

90€/urtea 
(45€ azaroan 
45€ otsailean)

-Atletismoko modalitate desberdinak ezagutzea. 
-Ariketa fisikoa egiteko ohitura sortzea. 
-Kirolaren bidez harremanak indartzea.

Joseba Sarriegi Ez dago


