
udakoaisialdieskaintza2023



Uda honetarako ere Zirimola Ikastolen Aisialdi Taldeak antolatu ditu udako egonaldiak.

Aurtengo udari begira haur eta gazteentzako programazioa landu da, aisialdi hezitzailea 
eskaintzeko asmoz. Horretarako, aurreko ikasturtean ikasitakotik, urtero bezala, programei 
berrikuntza pedagogiko esanguratsuak txertatu zaizkie: interesgune berriak eta hezitzaileen 
formakuntza espezifi ko eguneratuak, besteak beste .

Euskal Herri osoan zabaltzen dira  ZIRIMOLAk antolatzen dituen udalekuak, eta, haurrak 
erdigunean direla, honako  balio hezitzaile hauek bermatzen dituzte: parte-hartzaileak 
izatea, naturaz gozatzeko eta ikasteko jarduera-multzoez osatuak, inklusiboak, 
herritarrak, eta,  ororen gainetik, euskaldunak. Modu horretan, gure udalekuak euskaratik 
eta euskaraz Euskal Herriko haur eta gazteen topagune gogoangarri izatea nahi dugu. 
Horretarako, egonaldi-eskaintza zabala dugu, norberaren berezitasunetatik abiatuta, haur 
eta gaztetxoek  aukera izan dezaten euren gustuen araberako hautaketa egiteko, eta, 
jolasetik (ludikotasunetik) abiatuta, une gozagarriak bizitzeko.

Haur eta gazteek merezi dutelako, udan ikusiko dugu elkar!

UDALEKU ITXIAK

EUSKARAZ
1.txanda

Ekainak 25-Uztailak 1
2.txanda

Uztailak 2-8
3.txanda

Uztailak 9-15
4.txanda

Uztailak 16-22

euskara mugara 2012-2014 (LH3-5) 2012-2014 (LH3-5) 2012-2014 (LH3-5) 2012-2014 (LH3-5)

natura arnas 2011-2013 (LH4-6) 2011-2013 (LH4-6)

gazte topaketak 2008-2009 (DBH2-3) Uztailak 8-16

uretan blai (Lekeitio) 2010-2011 (LH6-DBH1) 2009-2010 (DBH1-2) 2011-2012 (LH5-6)

uretan blai (Zurriola) 2011-2013 (LH4-6) 2009-2010 (DBH1-2) 2011-2013 (LH4-6)

INGELESEZ
1.txanda

Ekainak 25-Uztailak 1
2.txanda

Uztailak 2-8
3.txanda

Uztailak 9-15
4.txanda

Uztailak 16-22

multiadventure
camps (Bermeo)

2011-2012 (LH5-6) 2011-2012 (LH5-6) 2009-2010 (DBH1-2)

multiadventure
camps (Zarautz)

2009-2010 (DBH1-2) 2011-2012 (LH5-6) 2009-2010 (DBH1-2)

ATZERRIKO EGONALDIAK
 Ekainak 27-Uztailak 18

atzerriko egonaldiak
(Irlanda)

12-16 urte



Irlandan egiten den 
egonaldia da hau. 

Bertako kulturan 
murgilduz, gazteek 

ingelesa ikasteaz 
gain esperientzia 

paregabea biziko 
dute; hazteko, ikasteko, 
eta  esperimentatzeko 

egonaldi zinez 
gogoangarria.

NOIZ
Ekainak 27 - Uztailak 18

NORENTZATNORENTZAT
12-16 urte

PREZIOA
Ikastoletako ikasleek: 2700€  

Gainerakoek: 2900€  

IZENEMATEA
Martxoaren 6tik aurrera, plazak agortu arte.

PREZIOAN BARNE
• Bidaia hegazkinez.
• Irlandan garraioa.
• Familian ostatua. Mantenu osoa.• Familian ostatua. Mantenu osoa.
• Ingeles ikastaroa.• Ingeles ikastaroa.
• Txangoak.• Txangoak.
• Ekintza sozialak eta kulturalak.• Ekintza sozialak eta kulturalak.
• Hezitzaileen laguntza.
• Multiasistentzia asegurua.
• Bilera informatiboa eta kamiseta.

atzerriko egonaldiak 
(Irlanda)



INFORMAZIOA
WEB ORRIAN: www.zirimola.eus
ZURE IKASTOLAKO IDAZKARITZAN 

NOLA MATRIKULATU
ON-LINE: www.zirimola.eus

NORBERE IKASTOLAN 
(Eman Hegoak eta Enjoy English)

ARRETA ORDUAK
Astelehena-osteguna 
9:00-14:00/15:00-17:00

Ostirala 
9:00-15:00

Tlf.: (0034) 943 369637/ 943 445108
Emaila: zirimola@ehi.ikastola.eus

IZEN EMATEA
Martxoaren 6tik maiatzaren 16ra

www.zirimola.eus


