
informazioa

Gazteentzako 
zerbitzu bilduma



Eskuartean daukazuna zure bizitzako 
etapa berri honi gogoz ekiten lagunduko 

dizun katalogo bat da. Bertan Gazteria 
Arlotik eskaintzen dizkizugun hainbat 
zerbitzu aurkituko dituzu.

Laburpena baino ez da, apurka-apurka 
ezagutzen joango zaren askoz gauza 
gehiago egiten ditugu.

Arretaz begiratu zerbitzu bakoitza 
zuzenduta dagoen adin tartea, ez erratu.

Zure gustuko gauzak ikustea espero dugu.

zerbitzu inkluSiboak

Ikusiko duzunez, katalogo honetako zerbitzu eta 
programa batzuen ondoan lau hatzamar dituen 
ondoko esku urdin hau jarri dugu.

Honek esan nahi du 
aniztasun funtzionala, hau 
da, desgaitasunen bat, duten 
pertsonek ekintza hauetan 
parte har dezaketela inklusio 
zerbitzuaren laguntzarekin.

Zure kasua bada, jar  
zaitez kontaktuan gurekin 
inklusioa@getxo.eus helbidera 
idatziz edo 688 691 527 
telefonora deituz edo whatsapp 
bat bidaliz.



Gazte inFormazio
zerbitzua
Gazte Informazio 
Zerbitzua 5 eta 30 urte 
bitarteko pertsonentzako 
doako zerbitzua da..

BIdAIEI 
BuruZko 

BIBLIoGrAfIA 
ZErBItZuA 

IrAGArkIAk 
trukAtZEko  
doAko  
ZErBItZuA

NAZIoArtEko 
txArtELAk
(aterpekide txartela, 
ikasle txartela...)

IkAstAro EtA 
tAILErrEtAN IZENA 
EmAtEA

INformAZIoA
Lan eskaintzak, 

ikasketak, aisialdia, 
bekak, diru-

laguntzak, bidaiak.

Ordutegiak
Astelehen eta asteartean itxita. 
Gainerako egunetan zabalik 
9:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 19:00etara 
(ostiral arratsaldean itxita)

Abuztuan itxita.

NoLA EskurAtu dEZAkEZu INformAZIoA?
•	 Gazte Informazio Bulegoan: Tangora etxea. 

Algortako etorb. 98 
•	 Gazte Informazio Guneetan:  

15 gune Getxo osoan zehar. 
•	 Gazteak aldizkarian: Gazteak aldizkaria hilabete-

roko lehenengo ostiralean argitaratzen da.
•	 Zure sakelako telefonoan, egin harpidetza doan. 
•	 Udalaren web orrian: 

 www.getxo.eus/gazteria helbidean.

kONtaktua
Gazte Informazio Bulegoa
Tangora etxea. Algortako etorbidea, 98
48991 Getxo.
944 660 353 
gaztebulegoa@getxo.eus

 @GetxoGazte Gazte Bulegoa Getxo     Getxokogazte



Zerbitzu honetarako harpidetza 
eginez gero zure sakelako 
telefonoan edo postontzi 
elektronikoan zuk aurrez 
hautatutako gaiei buruzko 
informazioa aldiro-aldiko jasoko 
duzu.

Harpidetza egitea erraza da. 
Zuzenean www.getxo.eus/
gazteria orrian sartu eta 
“Informazioa jaso” izenekoan 
klik eginez ala Gazte Informazio 
Bulegora etorriz (Tangora 
etxea, Algortako etorbidea 98). 
Informazio gehiago 944.660.353 
telefonoan.

Hautazko 
inFormazio 
zerbitzua



informazioa

informazioa

informazioa

Urtero bezala, 2017/2018 ikasturtean 
ere berriz irekiko da honako lekuetan 
jarrita dauden gazte informazio panelaz 
arduratzeko beka eskatzeko epea: 
ikastetxeetan, Fadurako kiroldegian, 
Andra Mariko Kiroldegian eta Algortako 
Kultur Etxean.

Panelak zuretzat interesgarria izan 
daitekeen informazioa erakusten 
dizu, gaika antolatuta. Beka emateko 
hautatutako pertsona edo pertsonak 
paneleko informazioa beti eguneratuta 
egoteaz arduratu behar dira. Hau astero 
egin behar da eta, ordainean, 490 eta 
690 € bitarteko beka bat jasoko duzu 
urte osorako.

Gazte inFormazio 
Guneak kudeatzeko 
beka deialdia

Beka 14 urtetik 30 urtera bitartekoek 
eskatu ahal izango dute. Eskaera 
irailaren 25etik 29ra bitartean egin 
behar da. Horretarako honako urrats 
hauek jarraitu:

1. Deialdiaren oinarriak eskuratu www.ge-
txo.eus/gazteria, web orritik deskargatuz 
edo Gazte Informazio bulegoan (Tango-
ra etxea, Algortako Etorbidea, 98) edo 
edozein Herritarrentzako Arreta Bulego-
tan eskatuz.

1. Irakurri oinarriak arretaz eta zure zalant-
zak 944.660.353 telefonoan argitu (Gazte 
Informazio Bulegoa)

2. Inprimakiak bete
3. Oinarrietan azaldutako eran aurkeztu 

dokumentazio guztia.

    Anima zaitez!!



Lonjen programaren helburuak 
honako hauek dira. Alde 
batetik, lonjen erabiltzaileen eta 
auzokideen arteko bizikidetza 
sustatzea eta, beste alde batetik, 
lonjen erabilera egoera ahalik eta 
seguruenean izatea.

Ez dago ordenantzarik lonjen 
erabilera arautzeko. Beraz, ez da 

inongo lizentziarik ematen lonjak 
irekitzeko. Horren ordez, lonjekin 
zerikusia duen edozeri buruzko 
galdera edo kexarik egotekotan 
edonor jar daiteke kontaktuan 
lonjen programarekin. Gomendio 
batzuk egiten ditugu lonjen 
erabilera ahalik eta seguruena izan 
dadin eta bizikidetza ona izateko. 

ProGrama 
Gaztelonjak

kONtaktua
Zerbitzuaren ordutegia: 
Astelehenetik ostiralera  
9:30etik 17:30era.
Uztaila eta abuztuan  
astelehenetik ostiralera 
 9:00etatik 15:00etara
Ana Orozko (944126658)
Emaila: gaztelonjak@getxo.net 



NOiZ irekitZeN da?
Astearte, asteazken, ostegun eta igandetan: 
17:00etatik 20:00etara.
Ostiral eta larunbatetan:  
17:00etatik 22:00etara.

udakO Ordutegia (uztaila)
Astearte, asteazken eta ostegunetan: 17:00etatik 20:30etara.
Ostiral eta larunbatetan: 17:00etatik 21:00etara.
Igandetan: 17:00etatik 20:00etara.
Astelehenero eta abuztuan itxIta

ZEr EGIN dAItEkE BErtAN?
Hainbat gune daude:
•	 Topagunea: Berbetan, aldizkari bat irakurtzen 

edota Play edo Wii-an jolasten egoteko tokia.
•	 Lantegi-gela: Etxerako-lanak egiteko 17:00etatik 

18:00etara edo mota guztietako tailerrak egiteko 
tokia.

•	 Ordenagailu eta mahai-joku gela.
•	 Ping-pong mahaia, futbolina eta filmak ikusteko 

proiektorea dituen gela.

NON dagO?
Urgull Kalea Z.G.
3. solairua. Algorta.

argiBide geHiagO...
944.660.356
gauegungaztelekua@getxo.eus
www.getxo.eus

GaueGun 

Gazteleku

¿ZEr dA?

Gauegun Gaztelekua 12-17 urte 

bitarteko gazteentzako lekua 

da. Lagunekin gustura egoteko, 

jendea ezagutzeko, hainbat 

jardueratan parte hartze
ko edo 

zure ekimenak aurrera ateratzeko 

espazioa da.



Gazteentzako jarduerak

ZEINU HIZKUNTZA IKASTAROA (18-30 urte)

A CB

Izena emateko moduak honako hauek dira:

•	 Gazte Informazio Bulegora deituz. 
Telefonoa: 944.660.353

•	 Mezu elektronikoa bidaliz: gaztebulegoa@
getxo.eus. Zure izena eta nahi duzun 
tailerra edo ikastaroa jarri behar dituzu, eta 
harremanetarako telefonoaren zenbakia 
ere bai (ahal dela, sakelako telefonoa).

•	 Internet-en bidez www.getxo.eus/gazteria  
helbidean. 

•	 Gazte Informazio Bulegoan (Tangora 
Etxea, Algortako etorbidea, 98).

•	 Ikastaro guztiak 
irisgarriak dira 
ezgaitasunak dituzten 
gazteentzat.

•	 Ikastaro guztiak 
doakoak dira.

Edukia :Zeinu hizkuntza oinarrizko ikastaroa.

datak:  Urriaren 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 eta 30ean.

ordua: 19:00-21:00 

Hizkuntza: Gaztelaniaz.

Izena emateko epea: Irailaren 1etik urriaren 15era.

Lekua: Algortako Kultur Etxea (Villamonte).



Gazteentzako jarduerak

HENNA ETA MANDALA TATUAJE TAILERRA 
(11-17 urte)

LEHEN SOROSPENAK
(18-30 urte)

Edukia: Henna tatuajeak sortzen ikasiko dugu, mandala 
txantiloiekin baliatuz.  

datak:  Azaroaren 18an.

ordua: 17:30-19:30 

Hizkuntza: Euskaraz (animatu nahiz eta euskara apur 
bat jakin).

Izena emateko epea: irailaren 1etik azaroaren 17ra.

Lekua: Gaztelekua (Urgul, z/g, 3. solairua).

Edukia:Lehen sorospen tailerra.

datak:  Abenduaren 2 eta 16an.

ordua: 10:00-14:00 

Hizkuntza: Euskaraz (animatu nahiz eta euskara apur 
bat jakin).

Izena emateko epea: Irailaren 1etik abenduaren 1era.

Lekua: Gaztelekua (Urgul, z/g, 3. solairua).



Edukia: Brasildar erritmo errazak ikasiko ditugu, 
tamaina eta soinu desberdineko danborrekin.

datak:  Urtarrilaren 2an.

ordua: 17:00-18:00

Hizkuntza: Euskaraz  
(animatu nahiz eta  
euskara apur bat jakin).

Izena emateko epea:  
Irailaren 1etik  
urtarrilaren 1era.

Lekua:  
Oraindik  
zehazteke.

BATUKADA TAILERRA (8-15 urte)GOZOGINTZA TAILERRA (11-17 urte )

Gazteentzako jarduerak

Edukia: Gozogintzako 2 errezeta goxo ikasiko ditugu: 
Txokolatezko Brownia eta etxeko gailetak.

datak:  Abenduaren 27an.

ordua: 17:30-19:30

Hizkuntza: Euskaraz (animatu nahiz eta euskara apur 
bat jakin).

Izena emateko epea: Irailaren 1etik abenduaren 1era.

Lekua: Oraindik zehazteke.


