OHAR BILDUMAK
Gogorarazten dizuegu, ostiralero Ohar Bilduma bidaltzen dugula. Ohar bilduma hauek
eskuragarri izango dituzue beti ALEXIAko plataforman. Horretarako, zuen ordenagailu edo
Sakeleko Telefonotik, Alexia-ko app-ra sartu behar duzue. Informazio hau mezu elektroniko bidez
bidaltzeari uzteko aurreikuspena dugu 2022ko martxoaren 25etik aurrera. Aldi berean eskuragarri
izango dituzue, ikastolako web orrian, “Informazio-oharrak” atalean.
Alexiaren erabileraren inguruko gidak zintzilikatuta ditugu Ikastolako web orrian zuen eskura. Bertan
aurkitu ahalko dituzue, Alexia eta “Alexia familia” mugikorrerako app-aren erabileraren inguruko
gidak. Ikus honako ESTEKA.

DBH4KO IKASLEEN IKASBIDAIRAKO AZOKA
Jakingo duzuen bezala, DBH 4ko ikasleok aurten ikas bidaira joateko asmoa dugu, eta jada saldu
ditugu bonboiak eta arropa, diru pixka bat lortzeko. Hala ere, azkeneko ekintzatxoa antolatu nahi dugu
falta zaigun dirua lortzeko. Beraz, ostiral honetan, ikastola aurreko eskulturan, bertsolari plazan, azoka
bat antolatzea pentsatu dugu eta jertse, poltsa, txapa eta postre gozo-gozoak erosteko aukera izango
duzue 16:30etatik aurrera.
Hemen itxarongo zaituztegu, ANIMATU!!
Ikus, ikasleek diseinatutako kartel ederra honako ESTEKAN.

PAGOETA MENDI LASTERKETA

Salbatore Mitxelena Ikastolako guraso-taldeak Pagoeta Mendi Lasterketa antolatzeari ekin
dio, berriro ere, bi urte eta gero. Aurtengoa apirilaren 24an izango da.
Ekitaldi hau behar bezala antolatu ahal izateko, boluntario-talde handia beharko dugu, eta
horregatik zuen laguntza eskatzera gatoz. Batez ere lasterketa egunean izango dugu beharra:
kiroldegi inguruko muntaia eta desmuntaia lanak, ibilbideetako bidegurutzeak zaindu,
anoa-guneak prestatu, hamaiketakoa zerbitzatu,etab. Horiek guztiak egiteko, Ikastolako
guraso eta langileen laguntza ongi-etorria eta ezinbestekoa izango da.
Informazio gehiago nahi baduzue, hemen mugikor zenbakia eta emaila:
Iñigo Garcia – 699 775 242
pagoetamendilasterketa@gmail.com
Gainera, Facebooken ere aurkituko gaituzue, Pagoeta Mendi Lasterketa” izenarekin.
IKUS KARTELA

KILOMETROAK 2022: DENDA IBILTARIA

Jakingo duzuenez, aurten Ibarrako Uzturpe Ikastola dabil “Irribarra” lelopean osatuko den
Kilomentroak-en antolaketan.
Gure ikastolan Kilometroak ospatu genuenetik zenbait aldaketa eman dira eta horietako bat arropa
salmentari dagokiona da: udalerri bakoitzean bertako Ikastolari arropa salmenta antolatu eta
sustatzeko eskaera luzatu zaigu. Hori dela eta, Zarauzko Ikastolatik urtean zehar arropa salmentako
denda ibiltaria hainbat egunen seinalatuetan jartzea aurreikusten dugu.
Aste Santuan Zarautzera hurbiltzen den jende kopurua handia dela eta, Apirilaren 16an, larunbata
Malekoian KMK denda ibiltaria jartzea pentsatu dugu, baina honetarako bertan egoteko prest
gauden “saltzaileak” behar ditugu. Goiz eta arratsalde jartzea aurreikusten badugu ere, ordutegia eta
txanden iraupena prest gauden irakasle eta guraso kopuruaren arabera antolatuko dugu.
Egun horretan denda ibiltarian egoteko prest bazaude, bete ondorengo galdetegia eta zurekin
kontaktuan jarriko gara txandak antolatzeko:
GALDETEGIA
Mila esker zuen parte hartzeagatik eta egin dezagun “Irribarra”!!

COVID GALDETEGIA
Ikastolak, COVIDaren jarraipena egin ahal izateko, zuen seme-alabak COVID-ean POSITIBO edo
KONTAKTU ESTUTZAT hartua bada eta horregatik konfinatu beharra badu, zuen seme alaben
tutorea mezu elektronikoz abisatzeaz gain, jarraian bidaltzen dizuegun Galdetegia betetzea eskatzen
dizuegu. Gure helburua, COVID kasuen jarraipena era eraginkorrago batetan egitea da informazioa
zuzenean gurasoengandik jasoz.
COVID GALDETEGIA

KORRIKA TXIKIA
Hasiera: 16:45 Antonianon
Lekuko aldaketa:
1. Gipuzkoa kalean Hotel Zarauz parean (Ikastolak hemen hartuko du).
2.Aritzbataldeko biribilgunea
3. Aguexeko birilgunea
Amaiera Udaletxe plazan izango da, bertan korrikako abestia elkarrekin dantzatuko dugu.
Gogoratu korrika txikian haurren erantzukizun osoa gurasoen esku dagoela. Ez ikastetxeak ez AEK ez
da bertan gertatutakoaren erantzule egingo. Beraz, haurren ardura gurasoena izango da.
IKUSI KARTELA

GALDUTAKO PATINETEAK
Azken urteotan, garajean azaldutako edo eta jaso ez diren patineteen argazkiak bidaltzen dizkizuegu
honako ESTEKA honen bitartez. Zuetako baten batena baldin bada, mesedez, idazkaritzan jakinarazi,
eta datorren apirilaren 1a baino lehen jasotzea pasa zaitezkete. Data horretatik aurrera, patinete
hauek erretiratu egingo dira.

PATINETEAK APARKATZEA
Patineteak garajean gordetzeko dauden aparkalekuak, kendu egin dira. Hauen ordez, idazkaritza
aurrean, hesian bertan patineteak zintzilikatzekoak jarri ditugu. Aurrerantzean, ezingo dira garajean
gorde. Mesedez, ez ahaztu, patineteak zintzilikatzerakoan, kandatua erabiltzea.

HH4
IRTEERA
Maila
Nora

HH4
CRISTINA ENEARA

Noiz
Aipatzekoak

Prezioa
Irteera ordua

8,53€
9:15 (Puntualitatea
beharrezkoa da.)
Apirilak 1, ostirala
Itzulera ordua
16:30
● Eraman beharrekoa: Hamaiketakoa eta bazkaria.

*Martxoko erreziboarekin batera kobratuko da.

LH5
IRTEERA UDALA
LH5C - martxoak 28-29
LH5A - Martxoak 31 - apirilak 1
Maila
Nora
Noiz
Garraioa
Aipatzekoak

LH5 (LH5A / LH5C)
Prezioa
56,14 €
UDALA
Irteera ordua
8:45
Martxoak 28-29 LH5C
Itzulera ordua
16:15
Martxoak 31-1 LH5A
Autobusa
Tokia kontutan izanda, mendiko botak eta mendirako arropa aproposa
eramatea komeni da.
Bi motxila eraman behar dira, motxila txikian aurreneko egunerako gauzak,
eta beste motxila edo maleta batean gaueko eta bigarren egunekoak:
Motxila txikian:
● Hamaiketakoa
● Lehenengo eguneko bazkaria
● Ura
● Aldatzeko kirol zapatilak
● Eguzkitako krema
● Aterki txiki bat.
● Txamarra
Beste motxila edo maleta batean:
● Anoraka.
● Lozakua.
● Aldatzeko arropa.
● Etxeko zapatilak.
● Nezeserra.
● Pijama.
Mendiko botak jantzita
ERAMAN BEHAR EZ DIRENAK:
● Smart wartch-ak.
● Dirua eta baliodun gauzak.
● Gailu musikal eta teknologikoak.

*Martxoko erreziboarekin batera kobratuko da.

LH6
IRTEERA ARTIKUTZA (2 EGUN)
LH6A - martxoak 28-29
LH6C - Martxoak 31 - apirilak 1
Maila
Nora
Noiz

LH6 (LH6 A / LH6C)
Prezioa
41,19 €
ARTIKUTZA
Irteera ordua
8:45
Martxoak 28-29 LH6A
Itzulera ordua
16:15
Martxoak 31-1 LH6C
Garraioa
Autobusa
Aipatzekoak
Tokia kontutan izanda, mendiko botak eta mendirako arropa aproposa
eramatea komeni da.
Bi motxila eraman behar dira, motxila txikian aurreneko egunerako gauzak,
eta handian gaua eta bigarren egunekoak:
Motxila txikian:
● Zira edo berokia.
● Lehenengo eguneko hamaiketakoa, bazkaria eta ura.
● Lanerako koaderno eta arkatza.
Motxila handian:
● Lo zakua.
● Aldatzeko arropa eta oinetakoak.
● Eskarpinak edo errekan ibiltzeko busti daitezkeen oinetakoak.
● Lotarako arropa eta nezeserra.
● Etxeko zapatilak.
● Linterna.
● Lehenengo eguneko afaria.
● Bigarren eguneko bazkaria.
*Martxoko erreziboarekin batera kobratuko da.

DBH3
ORIENTAZIO AKADEMIKOA: DBHn ERABAKIAK HARTZEKO PROGRAMA
DBH 3ko ikasturtea aurrera doa eta epe motzean zuen seme-alabak hurrengo ikasturteari begira
erabaki hartze prozesu batean sartzear daude. Ikastolak une horretarako hainbat jarduera jartzen ditu
abian, hala nola, tutoretza saioak “Aukera egin behar dut!” txostena eta gurasoei begira hainbat
hitzaldi informatibo.
Bestalde, gure ikasleekin tutoretzetan lanketa egin ahal izateko txosten bat prestatu dugu. Aurten,
modu digitalean jartzen dizuegu eskuragai:
https://sites.google.com/zarauzkoikastola.net/orientazio-akademikoa/orri-nagusia
Norentzat: DBH 3ko gurasoentzat
Noiz: Martxoaren 30ean, asteazkena, 18:00etan
Lekua: Ikastolako Plazan
Oharra: Hitzaldia euskaraz izango da.
Gaiaren garrantzia kontuan izanik, zuen partaidetza espero dugu.

DBH4
OTEITZA, ATE IREKIAK (Batxilergoa)
Oteitza ezagutu nahi baduzue, martxoaren 30ean 17:00etatik 20:00etara izango duzue horretarako
aukera.

DBH4
SOZIOLINGUISTIKA TAILERRAK
Udalaren hezkuntza programaren eskutik DBH4ko ikasleek martxoaren 30ean bi orduko tailerrak
jasoko dituzte. Gazte askok euskararen gaia ez dute lehentasunen eta beharren artean kokatzen,
beraz, gaiaren inguruan hausnarketarik ez dute egiten. Egitasmo honen bidez hausnarketa hori
egitera gonbidatu nahi dira. Saio praktikoak dira, ikasleen jarrera eta portaeratan eragiteko.

DBH4
SEXUALITATEA
Martxoaren 29tik apirilaren 1era DBH4ko ikasleek "Sexualitatea" gaia landuko dute Harremanak
taldeko kideen eskutik. Gela bakoitzak 6 orduko saioa izango du.

Hiztun Ekologistaren Dekalogoaren aurkezpena
Zarautz berezia da euskarari dagokionez: herri euskaldunetan handiena da (23.200 biztanle inguru
gara, eta %70etik gora euskaldunak dira), turistikoki erakargarria eta zerbitzu-emailea da.
Zarauztarrak euskaraz bizi gara neurri handi batean, baina gurean ere gero eta hizkuntza gehiago
hitz egiten dira, eta gero eta errealitate eleanitzagoa dugu lantokian, kalean, etxean…
Munduan 6.500 hizkuntza inguru daude, eta guztiek biziraun dezaten, hizkuntzen arteko oreka eta
aukera berdintasuna bultzatu behar ditugula esaten digu hizkuntza-ekologiak, eta horretarako
egoera ahulenean dauden hizkuntzak sustatu behar ditugula. Gurean, euskara.
Horregatik da hain garrantzitsua euskaraz egin dezakeguna euskaraz egitea. Hori da hiztun
ekologistaren lehen egitekoa.
Hizkuntzaren inguruko hainbat kontzeptu gizartean zabaltzeko eta gaiari buruz hausnarketa egiteko
Hiztun Ekologistaren Dekalogoa prestatu dugu, eta idatzi honen bidez, dekalogoaren
aurkezpenerako gonbita egin nahi dizugu.
Zarauzko euskaltzaleak elkartu nahi ditugu ordubeteko saio arin batean, eta zu gure artean izatea
gustatuko litzaiguke:
Martxoaren 30a, 18:30, Modelo Aretoa

GURUTXURTUREKIN IRTEERA
Nora: Aitzulo - Orkatzategi - Urkulu
Noiz: Apirilaren 3an, egun pasa.
Irteera: Guria taberna parean, goizeko 9tan.
Izen ematea: Mendizabal kinkila-dendan Martxoaren 31a baino lehen.

Besterik gabe, agur bero bat.

ZUZENDARITZA

