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Aurten ere ZIRIMOLA IKASTOLEN AISIALDI-TALDETIK datorren ikasturterako 
aisialdi-egitaraua aurkezten dizuegu. Ondorengo orrialdeetan urtean zehar 
garatzen diren egitasmoen berri ematen dizuegu, hau da: aisialdian eta 
Hizkuntz Proiektuan kokatzen den Pulunpa; gure hezitzaileen harrobia den 
Aisiola Eskola; ikastoletako profesionalei ematen zaizkien prestakuntzak 
(jangelako eta eskolaz kanpoko hezitzaileei); euskara sustatzeko ikasleekin 
egiten ditugun saioak; eta eskaintzen ditugun egonaldi ezberdinak (Zuhatza, 
eski -alpinoa eta ipar eskia-, surf eta Allo). 
Aipamen berezia egin nahi diogu, aurten, lehen aldiz, Allo-ko Ikastolen Tahona 
aterpetxean haurrek aisialdi hezitzaileaz gozatzeko garatu dugun proiektuari. 
Izan ere, arrakasta handia izaten ari da eta hurrengo urtean ere hala izan 
dadin lanean gabiltza; beraz, animatu guztion etxea denaz gozatzera!Hemen klikatuta Allo-ko egonaldietako irudiak aprobetxatuz sortu dugun 
bideoa ikusgai.



ikastolentzako
aisialdi

egitaraua
2022-2023

EGONALDIAK
Alloko aterpetxea | LH 3-6 

Ur egonaldiak Zuhatzako uhartean | LH 5-6 eta DBH 1-2

Eski alpinoa Aretten | LH 5-6, DBH eta Batxilergoa

Ipar eskia Belaguan | LH 5-6, DBH eta Batxilergoa

Surf egonaldiak Zarautzen | LH 5-6, DBH eta Batxilergoa

FORMAZIOA

Aisiola begirale eskola (310 ordu) | Batxilergoa

Euskara sustatzeko jolas eta jokoen saioak (2 ordu)

Jangelako langileentzako formazioa (6 ordu)

Eskolaz kanpoko jardueretako langileentzako formazioa  (6 ordu)

MOTIBAZIO SAIOAK
Pulunpa! Murgiltze astea



ZER DA?
Euskararen sustapena eta 
naturarekiko harremana 
garatzeko aisialdi hezitzailea 
oinarri duen hiru eguneko (bi 
gau) egonaldia.

NON?
Allo-n (Nafarroa) Ikastolen 
Elkarteak duen Tahona 
aterpetxean.

NOIZ?
Udazkenean (iraila-urria) eta 
udaberrian (maiatza-ekaina).

PREZIOA
90€ haur bakoitzeko.

IZEN-EMATEA
 
• Udazkeneko egonaldirako: 2022ko ekainaren 30a arte.
• Udaberriko egonaldirako: 2022ko urtarrilaren 31a arte.

* Bi eguneko (gau bat) eta aste osoko egonaldiak ere antolatzen ditugu. Aurrekontua eskatu.

alloko egonaldiak 
Tahona Ikastolen 

Aterpetxean



ZER DA?
Hiru eguneko (2 gau) 
egonaldia. Ur ekintzekin eta 
orientazio, iluntasun, oreka 
eta bertikaltasun jolas eta 
jokoekin taldean gozatzeko 
aukera paregabea ingurune 
zoragarri batean.

NOIZ?
Udazkenean (iraila-urria) eta 
udaberrian (maiatza-ekaina).

PREZIOA
90€ pertsonako (ikasle zein 
irakasle).

IZEN-EMATEA
 
• Udazkeneko egonaldirako: 2022ko maiatza-ekainean.
• Udaberriko egonaldirako: 2022ko iraila-urrian.

* Bi eguneko (gau bat) eta aste osoko egonaldiak ere antolatzen ditugu. Aurrekontua eskatu.

zuhatza 
Ur Egonaldiak



ZER DA?
Eski teknikaren hastapen eta trebakuntzarako 
jarduerekin gozatzeko egonaldia. Aisiolako 
hezitzaileekin izango dituzte ikastaroak eta 
baita afal osteko gaubela ere.

NON?
Arette-ko eski estazioan (La Pierre de Saint 
Martin, San Martingo harria). Aterpetxea 
Maulen (Zuberoa).

NOIZ?
Urtarrila, otsaila eta martxoan.

ZEHAZTASUNAK
Eski alpinoa.
Egun bakoitzean 2 orduko eski ikastaroa 
gure hezitzaileekin.
Bi egunetako materialaren alokairua (eskiak, 
botak, makilak eta kaskoa).
Pistetako sarrera-forfaita (2 egunekoa).
Bi egunetako pistetako asegurua 
(hautazkoa).
Aterpetxea Maulen (afaria, loa, gosaria eta 
egun bateko piknik-a).
Afalosteko gaubela gure hezitzaileen eskutik.

PREZIOA
2022ko urrian/azaroan aurrekontua eskatu.

IZEN-EMATEA
 
2022ko urrian eta azaroan.

* Egun bakarreko, hiru eguneko edota gehiagoko irteerak ere antolatzen ditugu.

eski alpinoa 
Aretten



ZER DA?
Eskiaren beste diziplina bat ezagutzeko 
aukera ederra. Euskal Herriko natur gune 
paregabe batean.

NON?
Roncalia-ko eski zentroan, Belaguan. 
Aterpetxea Asolaze-ko kanpinean 
(bungalow-ak).

NOIZ?
Urtarrila, otsaila eta martxoan.

ZEHAZTASUNAK
Ipar eskia edo erraketak.
Egun bakoitzean 4 orduko eski saioa 
bertako irakasle euskaldunekin.
Materialaren alokairua (2 egunekoa).
Pistetako sarrera-forfaita (2 egunekoa).
Pistetako asegurua (2 egunekoa).
Aterpetxea Asolaze-ko kanpinean 
(bungalow-ak).

PREZIOA
2022ko urrian/azaroan aurrekontua 
eskatu.

IZEN-EMATEA
 
2022ko urrian eta azaroan.

* Egun bakarreko, hiru eguneko edota gehiagoko irteerak ere antolatzen ditugu.

ipar eskia 
Belaguan



ZER DA?
Surfaren munduan oinarritzen 
den bi egunetako (gau bat) 
egonaldia. Axi Muniain Surf 
Eskolarekin egingo dituzte 
ikastaroak.

NON?
Zarautzen, Igerain 
aterpetxean.

NOIZ?
Udazkenean (iraila-urria) eta 
udaberrian (maiatza-ekaina).

PREZIOA
95€ haur bakoitzeko.

IZEN-EMATEA
 
• Udazkeneko egonaldirako: 2022ko ekainean.
• Udaberriko egonaldirako: 2022ko iraila-urrian.

* Bi eguneko (gau bat) eta aste osoko egonaldiak ere antolatzen ditugu. Aurrekontua eskatu.

surf egonaldiak 
Zarautzen



ZER DA?
Gazteen artean euskara 
sustatzeko zortzi egunetako 
programa, ikastolan bertan 
egiten dena aisialdiko 
hezitzaileekin.

NON?
Ikastolan bertan.

NOIZ?
Ikasturte hasieran astebeteko 
programa gauzatuko da, 
astelehenetik ostiralera. 
Ikasturtean zehar egun 
bakarreko beste hiru saio egingo 
dira, programaren kohesioa 
ikasturte hasieratik bukaera arte 
mantenduz.

HEZITZAILE TALDEA
Ikastolen Elkarteko Aisiola 
eskolan trebatutako hezitzaileak.

PREZIOA
998€/taldeko.

IZEN-EMATEA
 
2022ko ekainean.

pulunpa! 
Emozioetatik euskaraz



ZER DA?
Aisialdiko hezitzaileak formatzeko 
ikastaroa. Eremu ez-formalean 
lanean aritzeko derrigorrezkoa den 
titulazioa lortzen da.

LANBIDEk (EAE) eta NAFAR LANSAREk 
(Nafarroa) emandako HAUR ETA 
GAZTEEN AISIALDIKO JARDUEREN 
DINAMIZAZIOA ZIURTAGIRI OFIZIALA 
(SSCB0209)

NON?
Ikastolan bertan.

NOIZ?
Ikasturtean zehar.

IRAUPENA
150 ordu teoriko eta 160 ordu 
praktiko.

FORMATZAILE TALDEA
Ikastolen Elkarteko Aisiola hezaitzile 
eskolan trebatutako formatzaileak.

PREZIOA
Ikastolako ikasleak 430€.
Ikastolako ikasleak ez direnak 475€.
taldeak). Tripartita-tik finantzatzeko 
aukera.

IZEN-EMATEA
 
Udazkenerako: 2022ko ekainean.
Negurako: 2022ko urrian. 
Udaberrirako: 2023ko urtarrilean.

aisiola 
Hezitzaile Eskola



ZER DA?
Dinamika ezberdinen bitartez 
euskararen erabilera sustatzeko 
saio parte-hartzaileak. Jolas 
eta jokoak oinarri hartuz, 
ahozkotasuna eta entzumena 
landuko ditugu.

NON?
Ikastolan bertan.

NOIZ?
Ikasturtean zehar.

IRAUPENA
Bi orduko saioak.

HEZITZAILE TALDEA
Ikastolen Elkarteko teknikariak.

PREZIOA
120€/taldeko.

IZEN-EMATEA
 
Udazkenerako: 2022ko ekainean.
Negurako: 2022ko urrian. 
Udaberrirako: 2023ko urtarrilean.

euskara sustatzeko 
Jolas eta Jokoen 

Saioak



ZER DA?
Eguerdiko denbora librea 
kudeatzeko estrategia zein 
metodologia desberdinak 
proposatuko diren ikastaroa. 
Hezitzaileek lehenengo pertsonan 
biziko dituzte proposamen hauek, 
denbora, materiala, espazioa 
eta bestelako kontzeptuak oinarri 
edukiz.

NON?
Ikastolan bertan.

NOIZ?
Ikasturtean zehar.

IRAUPENA
Bi orduko hiru saio, guztira 6 
orduko formazioa.

HEZITZAILE TALDEA
Ikastolen Elkarteko teknikariak.

PREZIOA
900€/taldeko (15 pertsonako 
taldeak). Tripartita-tik 
finantzatzeko aukera.

IZEN-EMATEA
 
Udazkenerako: 2022ko ekainean.
Negurako: 2022ko urrian. 
Udaberrirako: 2023ko urtarrilean.

jangelako 
langileentzako 

Formazioa



ZER DA?
Eremu ez-formalean balio 
hezitzaileen transmisiorako 
ikastaroa.

NON?
Ikastolan bertan.

NOIZ?
Ikasturtean zehar.

IRAUPENA
Bi orduko hiru saio, guztira 6 
orduko formazioa.

HEZITZAILE TALDEA
Ikastolen Elkarteko teknikariak.

PREZIOA
300€/taldeko (15 pertsonako 
taldeak). Tripartita-tik 
finantzatzeko aukera.

IZEN-EMATEA
 
Udazkenerako: 2022ko ekainean.
Negurako: 2022ko urrian. 
Udaberrirako: 2023ko urtarrilean.

eskolaz kanpoko 
jardueretako 

Langileentzako 
Formazioa



ZER DA?
Paradigma sozio-kritikotik 
abiatuta ikastolako aisialdi-gune, 
une, eta dinamizazio inklusiboen
oinarriak hausnartzeko, 
barneratzeko, ikasteko eta 
garatzeko prestakuntza saioak 
dira.

NON?
Ikastolan bertan.

NOIZ?
Adostutako egutegian.

HARTZAILEAK 
Irakasle edo/eta hezitzaileak.

IRAUPENA
3 orduko 2 saio.

FORMATZAILEA
Odei Guirado Irasuegi.

PREZIOA
900€/taldeko (10-15 pertsonako 
taldeak). Tripartitatik
finantzatzeko aukera.

IZEN-EMATEA
 
Negurako: 2022ko urrian. 
Udaberrirako: 2023ko urtarrilean.

Nola egin ikastolako 
aisialdi-uneak 

INKLUSIBO 
Formazioa



www.zirimola.eus


