
EGUERDIKO TAILERRAK 18-19 

AKTIBITATEA EGUNA ETA MAILA PREZIOA HELBURUAK ARDURADUNA
GEHIENEZKO 

IKASLE 
KOPURUA

MUSIKA ETA 
MUGIMENDU 

TAILERRA 

HH5 astelehena 12:45-13:45 
LH1 asteazkena 12:45-13:45 20€/hilabetea

-Dantza jolasak, musika jolasak, mimika jolasak, hitz-
jokoak… erabiliz, gorputza ezagutzea, gorputz adierazpena 
lantzea eta norberaren emozioak zein besteenak 
identifikatzea eta ulertzea. 
-Ikasleek, bakoitzak bere erritmoan, haien burua ezagutzea 
eta nortasun emozionala garatzea.

Itziar Elosegi 15talde bakoitzeko 
(gutxienez 10)

ESKOLA KIROLA 
EGOKITUA 

*Aktibitate hau soilik 
eskaintzen zaie 
Hezkuntza Premia 
Bereziko ikasleei

LH1-2-3-4-5-6 
*Talde desberdinen egunak irailean zehaztuko dira. 
*Aktibitate honetarako izen ematea zuzenean egingo da 
arduradunen eta familien artean.

Familia bakoitzaren 
diru sarreren arabera

-Kirolaren bidez ere, inklusiboa bermatzea. 
-Adinean aurrera joan ahala, eskola kirola eskaintza 
konbentzionalean parte hartzeko aukera eskaintzea.

Gipuzkoako Kirol 
Egokituko Federazioa Ez dago

XAKEA LH1-2 osteguna 13:00-13:50 
LH3-4 asteartea 12:45-13:45 
LH5-6 osteguna 12:05-12:45

15€/hilabetea
-Xakea ezagutzea eta jokatzen ikastea edo hobetzea. 
-Xakean jokatzean  garatzen dira: arreta eta kontzentrazioa, 
informazioa aztertzeko eta antolatzeko ahalmena, arrazoibide 
logiko-matematikoa, eta emozioen kontrola.

Oscar Holgado 
Hondarribia-Marlaxka 

Xake Kluba
20 talde bakoitzeko

IDAZKERA 
DIGITALA LH3-4 asteartea 13:00-13:55 

LH5-6 ostirala 12:00-12:55
20€/urtea materiala + 
20€/hilabetea

-Tekla guztien erabilera eta kokapena ezagutzea, teklatua 
begiratu gabe. 
-Gaitasun eta praktikaren arabera, pultsazio eta errore 
ehuneko imajinaezinak lortzea, gorputz jarrera egokiarekin 
lan egiten den bitartean 
-Monotonia ekidin arren, alde akademikoa, alde ludiko 
batekin bateratzen da, eraginkortasunik galdu gabe.

 M.A.E.FastTyping 21 talde bakoitzeko

PROGRAMAZIOA ETA 
ROBOTIKA

LH5-6 asteartea 12:00-12:50 (bideo jokoak 2) 
LH3-4 ostirala 12:55-13:50 (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)

MAHAI TENISA LH3-4 ostirala 13:00-13:50 
LH5-6 ostirala 12:00-12:50 10€/hilabetea -Mahai tenisa ezagutzea eta jokatzen ikastea. 

-Kirol ezberdin bat egitea.

Josema Zuazua 
Leka Enea  

Mahai Tenisa
25 talde bakoitzeko

JUDOA LH2-3-4 astelehena eta asteazkena 12:45-13:45 
LH5-6 asteartea eta osteguna 12:00-12:50 20€/hilabetea

-Jolasen bidez koordinazioa eta psikomotrizitatea lantzea. 
-Judoko giltzak ikastea. 
-Diziplina lantzea eta harremanetan sakontzea.

Gorka Borda 
Olaketa Judo Elkartea Ez dago

KANTU TAILERRA LH3-4 asteazkena 12:45-13:45 Dohan

-Euskararen erabilera sustatzea. 
-Euskal kultura sustatzea. 
-Kantagintzarako zaletasuna bultzatzea. 
-Besteen aurrean aktuatzeko trebetasuna garatzea.

Alvaro Behobide Ez dago


