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50 beka praktikak egiteko “SEPI Fundazioa-Espai-
niako Sare Elektrikoa” Zuzenbidean, Enpresa eta Ekonomian, 
Matematikan edo Ingeniaritzan lizentziatuentzat. Hizkuntzak: ingeleseko 
maila ertaina edo altua (frantsesa kontuan hartuko da). 9 hilabete. 
Eskatzeko epea: uztailaren 31ra arte. Tel.: 91 548 83 55, becas@
fundacionsepi.es eta http://www.fundacionsepi.es/becas/Bases/
BasesREEP2015.pdf (baldintzak) eta http://www.fundacionsepi.es/becas/
reep-fsepi.asp (Informazioa).

“Euskaraz bizi nahi dut” laburmetraien lehiaketa. 
Gaia: euskaraz bizitzeko nahia. Fikzioa, animazioa edo dokumentala: 
Eskariak: abuztuaren 24ra arte. Informazioa: Kontseilua. Tel.:943 
59 12 00, info@euskarazbizinahidut.org eta lotura interesgarriak:  
http://www.euskarazbizinahidut.eus/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=284%3Aebnd-film-labur-lehiaketa-
2015&catid=42%3Aberriak&lang=en (baldintzak).

Gaztelekuaren programazioa 
Uztaila
Hilak 2, osteguna, 11, larunbata, eta 23, osteguna: ADISKIDETA-
SUNAREN EGUNA OSPATU.
Hilak 5, igandea: TOPAKETA
Hilak 7, asteartea, eta 16, osteguna: UR PUXIKEN GUDA
Hilak 9, osteguna, eta 17, ostirala: KOLOREZKO PULTSERAK
Hilak 10, ostirala, eta 30, osteguna: MASTERCHEF: ZAPOREZKO 
IRABIAKIAK
Hilak 18, larunbata: IRTEERA IGERILEKUETARA
Hilak 24, ostirala: IRTEERA KANOEKIN
Hilak 26, igandea: ZINEKLUBA

GauEgun
gaztelekua

Birziklatuarte lehiaketaren 
irabazleak

Edurne Peraita Rafaelek eta Nerea Unanua Ochoantesanak eskuratu dute 
Birziklatuarte lehiaketaren sari nagusia (900€). Hain zuzen ere, Gazteria-
ren Zerbitzuak Wanted 2014 Ideia Lehiaketan bigarren tokian sailkatu zen 
ekimena da. Apaindu zuten edukiontzia Kresaltzu kalean dago, Lope de 
Vegako kantoian, Romon.
Endika Basagurenek eta bere edukiontziak, Los Puentes kaleko 2.ean le-
kututakoa, Romon hau ere, bigarren saria jaso dute (200€).

Gazteen trukeak nazioarteko 
aterpetxetan

REAJ Gazte-aterpetxeen Sa-
reak, Galiziako Xuntakoarekin 
eta Ingalaterrako eta Galeseko 
gazte-aterpetxeen Elkarteare-
kin elkarlanean, gazteen arteko 
trukeen programa aterpetxetan 
jarri du martxan. Ekimenarekin 
gazte-aterpetxeetan egiten di-
ren jarduera profesionalei eta 
beren ikasketekin zerikusia du-
tenei buruzko heziketa jasotzea 
ahalbidetu nahi da. Programak 
interes profesionalak eta berezi-
ki aterpeei eta esperimentatzeari 
lotutako interesak dituzten 18 eta 
30 urte bitarteko gazteei aukera 
emango die beste herrialde ba-
teko aterpetxetan bizitzeko eta 
laguntzeko, nazioarteko giroan 
beren ezagutzak hobetze alde-
ra. Gainera, harrera herrialdean 
dauden bitartean kultura-arteko 
ezagutza ere eskuratuko dute, 

hiz kuntzen ikaste prozesua in-
dartuko dute eta baita beste kul-
tura eta bizimodu batzuekiko 
errespetua ere, lanbide desber-
dinetan eragina edukitzearekin 
batera. Programa Britainia Han-
dian eramango da aurrera, ekai-
netik hasita, eta abendura arte 
luzatuta. 

Betebeharrak 
Programan izena emateko www.
reaj.com webgunean dagoen 
galdetegia bete behar da eta vo-
luntariado@xunta.es helbidera 
bidali hurrengo agiriekin batera: 
aterpetxeen trukeen programan 
izen-emateari buruzko motibazio 
eskutitza, gutxienez ingeleseko 
B1 maila egiaztatzen duen ziur-
tagiria, elkarte bateko boluntario 
izan edo izandakoaren ziurtagiria 
eta aterpekide-agiri eguneratua.

Sentsorea  
jarri da GIP 

batean
Gazte informaziorako panel (GIP) 
batean, Fadurako kiroldegian 
kokatutakoan hain zuzen ere, Gal-
ditu izena ipini dioten sentsorea 
jarri dute. GazteCitizen ekimena-
ren barruan dago sartuta ekin-
tza hori. Sentsorea Udal Gazteria 
Zerbitzuak bultzatuta eraiki dute. 
Helburua, Getxoko hainbat to-
kitan jarrita dauden gazte infor-
mazio paneletako erabiltzaileak 
zenbatzea da. Ekimenean zazpi 
gaztek parte hartu dute, fase guz-
tietan, bai gailua diseinatzeko 
fasean, bai piezak egiten, bai sen-
tsorea eraikitzen eta bai sentsorea 
jartzen, prozesuan parte hartu 
duten beste pertsona batzuen la-
guntzarekin.
Sentsorea Fadurako kiroldegian 
jarri da behin-behinean datuak 
jaso eta bidaltzen hasteko. Ha-
mabost egunen buruan kenduko 
da bertatik eta, ondoren, irailetik 
aurrera panelez panel ibiliko da 
neurketak egiten.
Ondoko orrian sentsorea eraiki-
tzeko jarraitutako urratsak kon-
tsultatu daitezke:
http://www.instructables.com/
id/Galditu-GazteCitizen/.

“BIZZPAU EUROTEGIA” 
nazioarteko bihurtzeko proiektua

Bizkaiko Foru Aldundiak BIZZPAU EUROTEGIA nazioarteko 
proiektu berritzailearen gauzatzea eta garapena bultzatuko ditu, 
EDE Fundazioarekin batera. Ekimena diseinatuta dago Euroes-
kualdearen gaineko ezagutza sendotzeko Bizkaiko eta Atlantiar 
Pirinioetako gazteen artean, haren balioa ikusarazteko eta nor-
tasun-sentimendua sustatzeko etorkizunerako gako eta erronka 
gisa. Lurralde bakoitzeko gazte taldeek hausnarketa egingo dute 
euroeskualdearen nortasun eta paperari buruz, oro har, eta, ze-
hatzago, euroeskualdeak nolako eragina izan dezakeen haien 
eguneroko bizitzan: mugikortasuna, kultura, enplegua eta abar. 
Helburua da modu koordinatu batean lan egitea, euroeskualdea-
ri buruzko ikuspegi partekatu bat sortzeko eta gazteen erronkak 
ulertzeko estiloak eta moduak trukatzeko.

Programa
Proiektua abian jartzeko, jardunaldi bat egongo da Paun 
( BIZZPAU EUROTEGIA I); bertan, parte-hartzaileek elkar eza-
gutuko dute, eta identifikatu dute zer arazo eta erronka dituzten. 
Jarduera horretatik abiatuta, erakunde antolatzaile bakoitzak 
erronka eta kezken agenda bat landuko du gazte parte-hartzai-
leekin. Tokiko tailerrak antolatuko dira Bizkaian eta Paun, aipa-
tutako gai horiek lekuotako gazteekin aztertzeko.

OPORRETARAKO TXARTEL ERABILGARRIAK
TXARTEL MOTA ADINAK BALDINTZAK BALIAGARRITASUNA PREZIOAK ABANTAILAK

NAZIOARTEKO 
ATERPEKIDE 
TXARTELA

Gaztea: 14-29 urte
Heldua: 30 baino 
nagusiago
Familiarra: Unitatea + <14 
seme-alabak
Taldea: <18 begiralea
(gutx. 10 perts.)

* NAN edo Pasaportea
* Famili Liburua
* Diruaren ordainagiria

Urte natural 1 luzape-
naren egunetik

Gaztea: 5€

Gaztea-Gazte Txartela: 
2,5€

Heldua: 11€

Familiarra: 22€

Taldea: 15€

Erregistratutako Taldea 
doan

Nazioarteko Aterpetxe Federa-
zioko edozein nazioarte mailako 
Aterpetxeetan ostatu hartzeko

EUROPAR GAZTE 
TXARTELA 14 eta 30 urte bitartean * NAN edo Pasaportea

* Diruaren ordainagiria 30 urte bete arte

5€

www.gazteaukera.
euskadi.net-en eska 
daiteke eta etxera 

bidaltzen dute 8-10 
egunetan 

Hainbat deskontu eta zerbitzu 
berezi:
- Bidai asegurua
- Garraioa
- Dendak
- Ekintzak
- Zozketak
- Doako Larrialdi zerbitzua 
bidaietan eta informazioa 24 
orduz

NAZIOARTEKO GO-25 
TXARTELA

(IYTC)

14 eta 25 urte bitartean
* NAN edo Pasaportea
* Txartel tamainako argazki 1
* Diruaren ordainagiria

Urte natural 1 luzape-
naren egunetik 6 €

Hainbat deskontu eta zerbitzu 
berezi:
- Garraioa
- Ostatua
- Museoak, antzerkiak, zinema,...
- Mundu osoko leku historikoak
- Doako Larrialdi zerbitzua 
bidaietan eta informazioa 24 
orduz
(ISIConnect)

NAZIOARTEKO  
IKASLE TXARTELA

(ISIC)

12 urte baino gehiago

(ez dago gehienezko adin 
mugarik)

* NAN edo Pasaportea
* Ikasle izatearen agiriren bat 
(normalean, nahikoa izaten 
da kasuan kasuko ikasturtean 
ofizialki onartutako zentro 
batean egindako matrikula 
aurkeztea)
* Txartel tamainako argazki 1
* Diruaren ordainagiria

16 hile berriztagarri, 
luzapen dataren 
arabera:

(iraila-abendua hurren-
go urteko bukaera; 
urtarrila-abuztua urte 
bereko bukaera)

6 €

Hainbat deskontu eta zerbitzu 
berezi:
- Garraioa
- Ostatua
- Museoak, antzerkiak, zinema,...
- Mundu osoko leku historikoak
- Doako Larrialdi zerbitzua 
bidaietan eta informazioa 24 
orduz
(ISIConnect)

NAZIOARTEKO 
IRAKASLE TXARTELA

(ITIC)

Ikastetxe ofizial batean 
irakasle gisa kontratatuta 
dagoen edonor

* NAN edo Pasaportea
* Ofizialki onartutako ikastetxe 
batean irakasle izatea egiaz-
tatzen duen agiria
* Txartel tamainako argazki 1
* Diruaren ordainagiria

16 hile berriztagarri, 
luzapen dataren 
arabera:

(iraila-abendua hurren-
go urteko bukaera; 
urtarrila-abuztua urte 
bereko bukaera)

8 €

Hainbat deskontu eta zerbitzu 
berezi:
- Garraioa
- Ostatua
- Museoak, antzerkiak, zinema,...
- Mundu osoko leku historikoak
- Doako Larrialdi zerbitzua 
bidaietan eta informazioa 24 
orduz
(ITIConnect)

Txartel hauek egiteko informazio guztia www.gazteaukera.euskadi.net web orrian eta Gazte Bulegoan (gaztebulegoa@getxo.net edota 944.660.353) dago.

1. saria 2. saria


