BEKEN INFORMAZIOA
Jarraian aurki dezakezue beken inguruko informazio esanguratsuena.
Epea: Irailaren 30a arte. Adi! Ez utzi azken unerarte.
o 2021-2022 ikasturtean bekadun izan ziren ikasleekiko, eskaera telematikoki bideratu ahalko duzue
honako ESTEKAn sakatu. (Firefox-Mozillarekin ireki)
o 2021-2022 ikasturterako eskatzaile berriak: Telematikoki bideratu ahalko duzue eskaera horretarako,
honako ESTEKAn sakatu. Bertan erregistratu eta eskatzen dituen datuak bete. (Firefox-Mozillarekin ireki)
o ESKAERAK PAPEREAN EGITEA: Ikastolak eskabide-inprimakia emango dizue. Horretarako,
zarautz@ikastola.eus helbidera datu hauek bidali behar dituzue.
· Ikasleen izena eta abizenak eta jaiotze egunak
· Guraso edo arduradunaren izena eta abizenak eta NAN zenbakia eta iraungitze data.
· Guraso edo arduradunaren jaiotze eguna
· Guraso edo arduradunaren telefono mugikorraren zenbakia
· E-maila
· Ikastolan sortuko dugu eskabide-inprimakia eta seme edo alabaren bitartez helaraziko
dizuegu.
· Inprimakia begiratu eta datuak zuzen dauden konprobatu, edo hala badagokio bertan
zuzendu eta onetsi behar duzue, dokumentuaren atzeko aldean zuen datuak jarri eta
sinatuz.
Dokumentua seme edo alabarekin bueltatu eta idazkaritzan utzi dezala edo tutoreari utzi diezaiola.
Erantsi beharreko dokumentazioa: eskabide-inprimakian zerrendatutakoa. Ez utzi mesedez azken
unerako!

PSIKOMOTRIZITATE SAIOAK
Ohar honen bitartez ikastola orduz banpoko (16:45 - 18:15) PSIKOMOTRIZITATE saioetarako izen-ematea
bideratzen dizuegu. Kontutan hartu, PSIKOMOTRIZITATE SAIO HAUEK, HELBURU HEZITZAILEA
DUTELA, EZ TERAPEUTIKOA. Pasa den maiatzean ez zen eskaera handirik egon, eta horregatik ez zen
talderik sortu.
Maiztasuna: Astean behin
Egunak:
- HH3: Asteartetan.
- HH4: Asteazkenetan.
- HH5: Ostegunetan.
- LH1 eta LH2: Astelehenetan
Taldeak, izen-emateraren arabera (kopurua eta adin tarteak) antolatuko dira. Taldea sortzeko gutxienez 6
ikasle eta gehienez 15.
Izen ematea, honako LINK HONEN BITARTEZ.
Ekarpena: 40 €/hileko
Noiztik: Urriak 3tik
Noiz arte: maiatzaren 27ra arte.
Oharrak:Izen-emateko azken eguna: IRAILAREN 28a (asteazkena).
Izen-ematea ekintza garatzen den epealdi osorako izango da, urritik maiatzera artekoa.
Haur bakoitzeko galdetegi bat bete.
Litekeena da taldea osatu ahal izateko adinak elkartu eta, beraz, goian zehaztutako saio egun horiek
egokitu/aldatu behar izatea.

GURASO ESKOLA
Familia agurgarriak, ikasturte honetan ere, Familia Eskola martxan jartzeko gogo biziz gaude eta ahalik eta
guraso gehien parte hartzea dugu helburu. Horretarako, aurreko urteetan parte hartu duten zenbait
gurasoen testigantzak ikusgai dituzue ondoko aurkezpen-bideoan, zertan datzan jakin zazuen. Mezu hau
aprobetxatu nahi dut bihotzez eskerrak emateko bideoa egitera animatu zareten guraso guztioi! Bideoa:
BIDEOA IKUSI
Parte hartzeko asmoa baduzue, aurretiko izen-ematea egin dezakezue ondoko esteka honetan:
https://forms.gle/Fk6PhF1MHiJShyG87
Epea: Irailak 26.
Eskaera guztiak ditugunean, taldeak osatzen ditugun baloratu behar dugu, zuek aipatutako ordutegi/egun
eta zuen seme-alaben adinek bateragarri direla ziurtatzen badugu. Era berean, ordaindu beharreko kuota
ere, momentu horretan zehaztuko dugu. Guzti honen ondoren egingo dugu behin betiko izen-ematea.
Animatu parte hartzera!!!

-

IRRIBARRA KILOMETROAK 2022
KMKtik laguntza eske gatoz!
Eguneko antolaketarako Uzturpe Ikastolak laguntza behar du,ikastola txikia da eta denen laguntza behar
dute. Animatu eta eman izena.
Eskerrik asko.
IZENA EMAN

ARROPA
Etxean soberan badituzue 3 eta 7 urte bitarteko haurrentzako arropak, ikastolan erabilgarri izango zaizkigu
jangelara joaten diren haurren aldagarri moduan erabiltzeko. Irailak 30 bitartean idazkaritzan entregatu!

-

LH1
GURASO BILERA
Irailaren 29an, LH1ko gurasoekin egingo den gelako guraso bilerara deitzen zaituztegu, arratsaldeko
17:00etan. Bilera, bakoitza bere gelan izango da.

LH2
GURASO BILERA
Irailaren 28an, LH2ko gurasoekin egingo den gelako guraso bilerara deitzen zaituztegu, arratsaldeko
17:00etan. Bilera, bakoitza bere gelan izango da.

LH3
GURASO BILERA
Irailaren 27an, LH3ko gurasoekin egingo den gelako guraso bilerara deitzen zaituztegu, arratsaldeko
17:00etan. Bilera, bakoitza bere gelan izango da.

LH4
GURASO BILERA
Irailaren 26an, LH4ko gurasoekin egingo den gelako guraso bilerara deitzen zaituztegu, arratsaldeko
18:00etan. Bilera, bakoitza bere gelan izango da.

LH5-LH6
MUGARIK GABEKO MUNDU BAT
Irailak 27tik 30ra bitartean, Zarautzen, "Emakume Migratzaileen Eskubideen Astea" antolatzen ari dira..
"Emakumeak Martxan" proiektuaren parte dira eta helburua da migrazio prozesu osoan emakumeen
errealitateak ikusaraztea eta jasaten dituzten eskubide urraketak, diskriminazioak eta indarkeria salatzea.
Jarduerak Munoa Plazan egingo dira.
LH5 eta LH6ko ikasleek "Mugarik gabeko mundu bat" izena duen jolasean parte hartuko dute. Antzararen
joko tradizionalaren egokitzapena da, migrazio, aterpe eta harrera errealitatean zentratua. Erronka galderen
eta proben bidez kutxen bidezko mugimendua gainditzea da.
●
●
●
●
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LH5 eta LH5 , irailaren 27an, 15:00tatik 16:30etara.
LH5 eta LH5 , irailaren 28an, 15:00tatik 16:30etara.
LH6A eta LH6B, irailaren 29an, 15:00tatik 16:30etara.
LH6C, irailaren 27an, 10:45etatik 12:15etara.

DBH 4
MAILAKO GURASO BILERA
Hasi zaigu ikasturte berria, zuen semealabentzat ikastolako azkena izango dena. Ikasturtearen inguruko
informazioa emateko, urtero bezala, aurkezpen bilerara agertzeko gonbidapena luzatu nahi dizuegu mezu
honen bidez. Bilerak gelaka izango dira, ikasle bakoitzari dagokion gelan hain zuzen ere.
Bilera eguna: Irailaren 26, astelehena
Ordua: 18:00etan.
Lekua: DBH 4ko gelak.

DBH 3
MAILAKO GURASO BILERA
Hasi berri dugun ikasturtearen inguruko informazioa emateko, urtero bezala, aurkezpen bilerara
agertzeko gonbidapena luzatu nahi dizuegu, mezu honen bidez. Bilerak gelaka izango dira, ikasle
bakoitzari dagokion gelan hain zuzen ere.
Eguna: Irailaren 27, asteartea
Ordua: 18:00ak.
Lekua: DBH 3ko gelak.

DBH 2
MAILAKO GURASO BILERA
Honen bitartez Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. mailako ikasleen gurasoekin bilera egingo dugula
jakinarazten dizuegu.
EGUNA: Irailaren 28, asteazkena
ORDUA: 18:00etan.
LEKUA: DBH2ko gelak

DBH 1
MAILAKO GURASO BILERA
Honen bitartez Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1. mailako ikasleen gurasoekin bilera egingo dugula
jakinarazten dizuegu.
EGUNA: IRAILAren 29, osteguna.
ORDUA: 18:00etan.
LEKUA: DBH1eko gelak

-

DBH 1, 2, 3 eta 4
EMAKUME MIGRATZAILEAK, ESKUBIDEAK DITUZTEN EMAKUMEAK

Udalak antolatzen dituen Hezkuntza Programen barruan dagoen jarduera da.
Jarduera hau Irailak 27tik 30ra bitartean Zarautzen antolatzen ari diren "Emakume Migratzaileen
Eskubideen Astea" programazioaren barruan dago. "Emakumeak Martxan" proiektuaren parte da
eta helburua da migrazio prozesu osoan emakumeen errealitateak ikusaraztea eta jasaten dituzten
eskubide urraketak, diskriminazioak eta indarkeria salatzea. Jarduerak Munoa Plazan egingo
dira. Jarduera honetan DBH osoak hartuko du parte.
Gaia lantzeko 2 talde joku proposatzen dizkiete:
*DBH1eko ikasleei
"Mugarik gabeko mundu bat" izena duen jolasa. Antzararen joko
tradizionalaren egokitzapena da, migrazio, aterpe eta harrera errealitatean zentratua. Erronka
galderen eta proben bidez kutxen bidezko mugimendua gainditzea da.
*DBH2tik aurreko ikasleei "Scape room" metodologia jarraitzen duen talde-jokoa proposatzen diegu.
Jokoa geure planetako hainbat lekutako lau emakumeren bizitza istorioen banaketarekin hasten da,
arrazoi ezberdinengatik migrazio bidaia bati ekin behar izan diotenak. Jolasa proba batzuk gainditzean
datza, eskuartean dugun gaiari buruz hausnartuz.
Alboaneko dinamizatzileek gidatuko dute gazteen parte hartzea bi kasuetan

DBH2
HONDARTZA GARBITZEKO EKIMENA (MIKROPLASTIKOAK)
Zarauzko Udaleko Ingurumen eta partaidetza sailetik aurreko urte batzuetan egin den bezala, Zarauzko
ikasleekin hondartza garbitzeko ekimena antolatu da. DBH2ko
ikasleekin “Mikroplastikoak
hondartzan” ekimena gauzatuko da irailaren 29an. Hondartzako mikroplastikoen laginketa baten bidez
ikusezina ikusarazteko ekimena izango da. Metodologia honen bitartez, aurrez mugatutako gainazal
batean mikroplastikoen kontzentrazioa kalkulatzeko gai izango dira ikasleak, material espezifiko eta itsas
zientzialari taldearen etengabeko laguntzari esker.
Ekintzaren iraupena 2 ordukoa izango da.

-

DBH1
IRTEERA
Maila

DBH 1 Maila osoa

Prezioa: -

Nora

Mendi buelta (Meaga Elkano)

Irteera ordua: 8:30

Noiz

Irailak 30

Itzulera ordua : ohiko ordutegia

Garraioa

Oinez
Hamaiketakoa, bazkaria eta arropa egokia eramatera.

Aipatzekoak

-

LH3tik-DBH4ra
MOTXIAN-ETXEBELTZ Bertsogunea
Ohiko moduan ikasturte berria martxan jartzeko ordua iritsi zaigu eta Lehen eta Bigarren Hezkuntzako
ikasleek bertsolaritza gertuagotik ezagutzeko aukera izan dezaten asteroko saioak eskainiko ditugu
ikasturtean zehar. Bertan bertsozale orok izango du bere lekua; bai bertso idatziak abestuz, bat-batean
eginez, gaiak jarriz, gonbidatu berezien esperientziak entzunez, bertso giroan taldean parte hartuz,…
Hauxe da gure eskaintza:
●
●

LH 3-6: ASTELEHENETAN 17:15-18:15 (urriaren 3an hasi)
DBH: OSTIRALETAN 15:30-16:30 (urriaren 7an hasi)

Saioak Villa Mundan izango dira.
Ikasturte guztiko prezioa 25€ izango da eta parte hartzeko dirua honako kontu korronte honetan sartu
behar da, ikaslearen izen-abizenak jarriz: LABORAL KUTXA: ES95 3035 0029 6502 9009 4884
Bertso-eskolan parte hartzeko edo informazio gehiago nahi izanez gero, bidali mezu bat IRAILAREN
30erako helbide honetara: motxianetxebeltz@gmail.com eta datu hauek jarri mesedez:

-IKASLEAREN IZEN-ABIZENAK:
-Ikaslearen telefonoa:
-Ikaslearen e-posta:
-IKASTETXEA:
-MAILA:
-GURASO EDO ARDURADUNAREN IZEN-ABIZENAK:
-Telefonoa:
-e-posta:
Motxian-Etxebeltz Bertsoguneko kideak

-

HEZKUNTZA AFEKTIKO SEXUALA ETA INDARKERIA MATXISTAREN PREBENTZIO PROGRAMA
Hezkuntza Programa
Hezkidetza, Hezkuntza Afektibo Sexuala eta Indarkeria Matxistaren Prebentzioa lantzeko programa
honen barruan, gurasoentzat Sexu Aholkularitza Zerbitzua eskeintzen dela jakinarazten dizuegu.
Kontaktua:
Aurrez Aurre edo telefonoz: astearteetan: 17:00 – 21:00
Non: Zuberoa kalea 22 – atzealdea
Telefonoa: 943 00 51 28
On-line egunero: sexuaholkularitza@gmail.com

Besterik gabe, agur bero bat.
ZUZENDARITZA

-

