
JARDUERAK Egunak 

Ordutegiak 

Prezioa Matrikula 

BERBALAGUNA: 

Mintzapraktika taldeak dira, aisialdian, giro naturalean euskaraz berba 

egiteko talde txikiak antolatzen ditugu. 

Egunero, zuen ordutegietara 

moldatzen saiatzen gara 
doan 

2020ko urrian 

+ 

2021eko urtarrilean 

GURASOLAGUNA: 

Euskaraz berba egiteko ohitura duten gurasoak eta mintzapraktika egin 

nahi dutenak biltzen dituen programa da; giro naturalean euskaraz 

berba egiteko talde txikiak antolatzen ditugu. 

Ikastetxeko gurasoak beste gurasoekin biltzen dituen berbalagunaren 

aldaera da. 

Egunero, zuen ordutegietara 

moldatzen saiatzen gara 
doan 

2020ko urrian 

+ 

2021eko urtarrilean 

IRAKURZALEEN TXOKOA: 

Hilero, euskarazko liburu bat proposatu, irakurri eta azken ostegunean 

idazlea gonbidatzen dugu gurera liburuaz berba egiteko. 

Urritik hasita eta maiatzera arte 

hileko azken ostegunean 
doan 

Ez da izena eman 

behar, urte osoan zehar 

IDAZALEEN TXOKOA: 

Idazteko teknika eta ariketetatik abiatuta alde teorikoa (estrategia 

narratiboak) eta praktikoa (idazleak konparatuko ditugu). Beldurra, 

lotsa eta ezjakintasunari aurre egiteko balioko digu tailer honek eta 

gainera sormena garatuko dugu euskaraz. 

Urritik hasita eta maiatzera arte 

hilabete erdiko asteazkenetan doan 

Izena eman behar da: 

egizugetxo@gmail.com  

Plaza mugatuak 

BIZIKLETA-TALDEA: 

Hileko lehenengo larunbatean elkartzen gara, lagunen artean, bizikleta 

ibilbideak antolatu eta zehazten ditugu.  

Urritik hasita eta ekainera arte 

hileko lehenengo larunbatean 
doan Urte osoan zehar 

MENDI-TALDEA: 

Hileko azken larunbat edo igandean elkartzen gara, lagunen artean, 

mendi  ibilbideak antolatu eta zehazten ditugu. 

Urritik hasita eta ekainera arte 

hileko azken larunbat edo 

igandean 

doan Urte osoan zehar 

 

 

 

EGIZU GETXO EUSKALDUN 

2020-2021 IKASTURTEKO ESKAINTZA 



IKASTAROAK 

Yoga-ikastaroa 
Urritik ekainera astelehen eta asteazkenetan 

19:40etatik 21:10ak arte 

27€ * 

* Berbalagun, mintzakuadrillak 

eta Bizarra Lepoaneko bazkideek 

32 € 
Irailaren 2tik 

30era 

Egur-taila ikastaroa 

Urritik urtarrilera eta otsailetik maiatzera, 

astelehenero 17:30etatik 20:30ak arte 

* Ikastaroa bi zatitan egingo dugu, beraz bi 

matrikula egongo dira 

82€ * 

* Berbalagun, mintzakuadrillak 

eta Bizarra Lepoaneko bazkideek 
 

92€ 

Irailaren 7tik 

urriaren 12ra 

Zapalduen Antzerkia 

Urritik ekainera, ostegunetan,  18:00etatik 21:00ak 

arte. 

Esparru berrian euskaraz ere bizi, sentitu, gozatu 

eta adieraz nahi dugulako ipintzen ari gara 

martxan antzerki tailer hau, Amesten, Bilgune 

Feminista eta Kitzikan elkarteko kideekin batera. 

Eider Sainz de la Maza aktoreak gidatutako taldea 

da gurea, adin, genero eta egoera askotariko 

lagunez osatua, denak hasiberriak eta esperientzia 

gabeak. 

45 € /hilean  

Urte osoan 

zehar 

 

 

MATIKULA EGITEKO EPEA:  Goiko koadroan zehaztuta dago 

BULEGO ORDUTEGIA: 8:30-14:30 

Telefonoa/ak: 619 935 541 

E-posta/ak: egizugetxo@gmail.com  

Web gunea: www.egizu.eus  

Sare sozialak: 

https://www.facebook.com/egizugetxoeuskaldun/ 

https://twitter.com/egizu 


