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Gaztelekuaren programazioa 
Uztaila
Hilak 1, osteguna; 8, osteguna, eta 20, asteartea: DEMOKRA-
ZIAREN ALDEKO HILABETEA
Hilak 4, igandea: TOPAKETA
Hilak 13, asteartea, eta 23, ostirala: ESKULANA: ESTUTXEA
Hilak 16, ostirala, eta 17, larunbata: MASTERCHEF: PIZZA
Hilak 24, larunbata: HIPIKA
Hilak 25, igandea: ZINEKLUBA
Hilak 29, osteguna: TXAPELKETA: PING-PONG

GauEgun
gaztelekua

* IKASIKER ikerketarako lankide tza-bekak, administrazio-egoi tza 
Euskal Autonomia Erkidegoan duten uniber tsitate-ikasleen tzat. Eus-
ko Jaurlari tzako Hezkun tza Sailak deituta. Helburua: ikasleak euskal 
sistemaren ikertaldeetan lankide tzan ari tzea, ikerketa oinarrizko eta 
aplikatuko zereginetan. Uniber tsitate-graduaren titulu ofiziala lor tzeko 
ikasketa plan bateko azken bi ikasturteetako batean matrikulatuta be-
harko dute izan. Guztira 320.000 euro banatuko dira, eta 160 beka 
emango dira (2016/17 ikasturterako 120 eta 2017ko uztaila-abuz-
turako 40). Eskaerak aurkezteko azken eguna: 2016/9/30. Argibide 
gehiago: www.gazteaukera.euskadi.eus.  

* Uniber tsitateko eta goi-mailako ikasketak egiteko bekak, 
2016-2017 ikasturtean. Eusko Jaurlari tzako Hezkun tza Sailak dei-
tuta, diru-lagun tza horiek emango dira matrikula ordain tzeko, ikas-
materiala erosteko, bidaietarako, ... Eskaerak aurkezteko epeei 
dagokienez, irailaren 30ean i txiko da Euskal Autonomi Erkidegoko 
zentroetan ikasten dutenen tzat, eta urriaren 15ean amaituko da Es-
tatuko gainon tzeko zentroetan ikasten dutenen tzat. Argibide gehiago: 
www.gazteaukera.euskadi.eus. 

Ge txoko I. Film Laburren Express 
Lehiaketa

Irailaren 30etik urriaren 2ra arte, Areetako Andres Isasi Musika 
Eskolan egingo da Ge txoko I. Film Laburren Express Lehiaketa. 
Jaialdian, egin beharreko nagusia honako hau izango da:  gai 
zeha tz baten inguruan 48 ordu baino gu txiagotan film labur bat 
grabatu eta edita tzea. Partehar tzaileak bikoteka edo gehienez 
5 per tsonako taldetan arituko dira. Film laburraren iraupena 
ezingo da 4 minutu baino gehiagokoa izan, izenburu eta kredi
tuak barne. Film laburra egiteko baliabide teknikoak partehar
tzaileen kontura izango dira; halere, tresnak erabil tzeko mugarik 
ez dute jarriko antola tzaileek. Izan ere, proiek tuak bideokamera 
profesionalekin nahiz telefono mugikorrekin graba daitezke, 
adibidez. 
Talde partehar tzaileek ostiralean jasoko dute gaia Ge txoLan 
udal zerbi tzuaren egoi tzan, eta igandean filmak proiek tatuko 
dira Musika Eskolan. Eskolan bertan, zenbait adituz osatutako 
epaimahai batek erabakiko du irabazlea zein den. Lehenengo sa
ria 1.000 eurokoa izango da, bigarrena 500 eurokoa eta ikusleek 
emango dutena 250 eurokoa. 
Film laburrak eta saribanaketa ikusteko sarrera doakoa da.
Lehiaketan parte har tzeko, aldez aurretik izena eman behar da. 
Informazio gehiago: www.ge txoexpress.com.

Diber tsitate fun tzionala duten gazteak anima tzeko 

Irudi berri batek identifikatuko ditu  
Gazteria Zerbitzuak sustatutako zerbitzu 

inklusiboak
Lau a tzamarreko eskuko irudiare
kin agertuko da hemendik aurrera 
Udaleko Gazteria Zerbi tzuak es
kainiko dituen zerbi tzu, programa 
eta ekin tzen (ikastaroak, tailerrak, 
udalekuak, gaztelekua...) gaine
ko informazioa, diber tsitate fun
tzionala duten, hau da, desgaita
sunen bat duten gazteek (5 eta 30 
urte bitartekoak) eurei zuzendu
tako aisialdi zerbi tzuan parte har 
dezaten anima tzeko. 
Irudi berria marka izango da, eta 
diber tsitatea defini tzeko eta bero
tasuna eta hurbiltasuna adieraz
teko helburuekin diseinatu da. 

Esku urdina da, lau ha tz dituena, 
eta gizartera tze ahalegina egitera 
bul tza tzen gaitu.
Ekin tza bati buruzko informa
zioaren ondoan marka jar tzeak 

ekin tza hura gizartera tze zerbi
tzuak susta tzen duela adierazi 
nahi du. Zerbi tzu hura profesio
nala da, eta honakoak berma tzen 
ditu: premia desberdinen balora
zioa, gizartera tzerako plan per 
tsonalizatua eta partehar tze nor
malizaturako beharrezko babesak 
ezar tzea.
Zerbi tzuarekin harremanetan jar 
daiteke bi modutara: inklusioa@
ge txo.eus helbide elektronikoaren 
bidez edo 688697527 zenbakia
ren bidez (Wha tsapp bidez ere 
bai), astelehenetik ostiralera eta 
10:00etatik 13:00etara.

GIGak kudea tzeko 2016/17ko beka deialdirako 
diru-kopurua gehitu da

Gazteria Zerbi tzuak zer txobait 
areagotu du 2016/2017 ikastur
tean Gazte Informazio Guneak 
(GIG) gestiona tzeko beken di
rukopurua. Urteko beka berria 
490 eta 690 euro artekoa da; aurre
ko deialdian, berriz, 470 eta 665€ 
artekoa izan zen.
Urtero bezala, 2016/2017 ikastur
tean ere berriz irekiko du Gazteria 
Zerbi tzuak udalerriko leku des
berdinetan jarrita dauden gazte 
informazio panelez ardura tzeko 
beka eska tzeko epea. Kasu guztie
tan, eskaera irailaren 26tik 30era 
bitartean aurkeztu beharko da. 
Panelak Ge txoko gazteen tzat 
interesgarria izan daitekeen in
formazioa erakusten du, gaika 

a n t o l a t u t a . 
Beka emateko 
h a u t a t u t a k o 
per tsona edo 
per tsonak pa
neleko infor
mazioa beti 
e g u n e r a t u t a 
egoteaz ar
duratu behar 
dira. Hori astero egin behar da 
eta, ordainean, 470 eta 665 € bi
tarteko beka bat jasoko duzu urte 
osorako.
Informazio panelak honako toki 
hauetan daude jarrita: IES Julio 
Caro Baroja BHI, IES Aixerrota 
BHI, CPEIPS Azkorri, IEFPS Fa
dura GLHBI, CPEIPS San Nikolas 

Ikastola, Fadura Kiroldegia, An
dra Mariko Kiroldegia eta Algor
tako Kultur E txea.
Argibide gehiago: www.ge txo.
eus/gazteria, Gazte Bulegoan 
(Tangora e txea, Algortako etorbi
dea, 98) edo  Herritarren tzako 
Arreta Bulegoetan. Baita 94 466 03 
53 telefonoan ere.

Bilboko Portua eta I tsasadarra Fundazioak 
enpresan praktikak egiteko programa bat sustatu 

du, bigarren urtez jarraian
Bigarren urtez jarraian, Bilboko 
Portua eta I tsasadarra Fundazioak 
Enpresan praktikak egiteko Progra-
ma sustatu du, Bilboko Portuko 
Agintari tzaren sailetako arlo fun
tzionaletan ari tzeko. Hemezor tzi 
plaza eskainiko dira, aurreko ikas
turtean baino bi gehiago, honako 
hauei zuzenduak: alde batetik, 
uniber tsitatetitulua duten edo 
goimailako hezkun tzazikloko 
titulua duten 32 urte baino gu

txiagoko gazte langabetuak, beren 
trebakun tzari lotutako esperien
tzia kualifikaturik ez dutenak; eta, 
bestetik, goimailako zikloetako 
bigarren urteko ikasleak, baldin 
eta Bizkaiko Lanbide Heziketako 
ikaste txe publikoak koordina tzen 
dituen Ikaslan elkarteko ikaste
txeetakoak edo Somorrostroko 
Ikaste txekoak badira.
Horrez gainera, Fundazioaren 
Patronatua osa tzen duten 

bedera tzi udalerrietako batean 
erroldatuta egon behar dute 
hautagai guztiek, Ge txo tartean 
dela. Irailaren 15ean bukatuko 
da eskaerak entrega tzeko epea, 
eta urrian hasiko dira praktikak. 
Uniber tsitatetitulua dutenen
tzat, gehienez sei hilabete iraun
go du, eta lanbideheziketa dua
leko ikasleen tzat, berriz, 800 
ordu. Argibide gehiago: www.
fundazioa.bilbaoport.eus.

Ikastaroak eta tailerrak: urritik urtarrilera
Ikastaroa Egunak Adina Ordutegia Hizkun tza Tokia

Sukaldari tza ikastaroa: bizirauten 
ikasi Azaroak 8, 9, 15 eta 16 12-17 17:30-19:30 Gaztelania Fadura Jate txea

Txirrindularen mekanika eta 
konponketa lanak Urriak 22 12-17 10:00-13:00 Euskara Gaztelekua

Buztin polimerikozko formak Abenduak 27 12-17 17:30-19:30 Euskara Gaztelekua

Skate Urrlak 10, 11, 17 eta 18 8-15 17:30-19:30 Euskara Arrigunagako skate pista

Xaboi eta kosmetiko naturalen 
tailerra Urriak 26 18-30 17:30-19:30 Euskara Gaztelekua

Hegaztien tzako habi ku txen 
tailerra Urtarrilak 18 12-17 17:00-19:30 Euskara Gaztelekua

Irakurketa Errazeko Kluba Azaroak 22, 23, 29 eta 30 eta 
abenduak 13, 14, 20 eta 21 12-17 17:30-18:45 Gaztelania Gaztelekua

*Ikastaro guztiak doakoak dira. Izena emateko: Gazte Bulegoa (Tangora E txea, Algortako etorbidea,98). Tel.: 94 466 03 53. e-posta: gaztebu-
legoa@ge txo.eus (zure izena eta harremanetarako telefonoaren zenbakia eta nahi duzun tailerra edo ikastaroa jarri). Internet: www.ge txo.eus/
gazteria.


