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2015-2016 IKASTURTEA

EMAKUMEENTZAKO JABEK

Emakumeen jabekuntza kontzientziazio, ikasketa
prozesua,
ta
jendarte-eraldaketarako
tresnak
eskuratzeko bidea da. Banakako nahiz taldekako
jabekuntza bilatzen dugu, ez baita nahiko eremu
subjektibo eta pertsonalean aldaketak eragitearekin,
baizik eta, talde-mailan ere aldaketa gertatzea
beharrezkoa da sareak sortuz eta partaidetza sozialaren
bitartez.
Horretarako guztirako, Eskola hiru ardatzetan garatzen
da, hots: prestakuntza, beste kultura batzuetako
emakumeekin elkartrukea eta elkartasuna eta
sistematizazioa, hori guztia ikuspegi feminista batetik
garatuz.
Ikasturte berri honetarako
aurkezten dizuegu.

jardueren

eskaintza

Non izango dira ikastaroak?
Besterik aipatu ezean, ikastaroak Eskolako lokalean
eskainiko dira, Martikoena kalea 16, 1. solairuan.
Gogorarazi Eskola eskola-ordutegian soilik egongo
dela irekita eta Berdintasunerako Zerbitzua Foru
kaleko 8. zenbakian dagoela.
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Komunikazioa ildoa
Jende aurrean hitz egin
Abenduaren 2tik otsailaren 10era
asteazkenetan, 18,30etatik 21,00etara

20 ordu • prezioa 5 €

Irakaslea: Miriam Ocio Saenz de Buruaga, Psikologoa
eta komunikazio eta generoan aditua.
Ikastaroan
ikusiko
dugu
zertan
datzan
komunikazio-prozesua,
komunikaziorako ditugun beldurrak eta esku hartzen duten elementuak
zein diren identifikatuko ditugu, horiek ezagututa eta horietan trebatuta,
jendaurrean hitz egiteko zailtasunak gainditzeko teknikak eskuratzeko,
entzuleak eta egoera kontuan hartuta. Normalean izaten ditugun keinuak
eta hizkuntza paralinguistikoa aztertuko ditugu; bi horiek garrantzitsuak dira
gure diskurtsoari koherentzia emateko, gorputz egituratua eta argia izateko.
Era berean, generoak jendaurrean hitz egiteko eta, oro har, komunikatzeko
nolako eragina duen hausnartuko dugu.
Ikastaro honen bidez, diskurtsoak eta aurkezpenak lanerako, partaidetza
sozialerako eta harremanetarako oinarrizko tresna gisa arrakastaz egiteko
beharrezkoak diren gaitasunak trebatu nahi dira. Ikastaroaren metodologia
erabat praktikoa da.

Aktibatu zure ahotsa!
Azaroak 6ean eta 7an

10 ordu • prezioa 5 €

ostiralean, 16,30etatik 20,30etara eta larunbatean,
11,00etatik 14,00etara eta 15,00etatik 18,00etara

Irakaslea: Zahira Montalvo Herrero, Arte dramatikoan aditua,

gizarte eta kultur animatzailea eta gizarte-hezitzailea.

Tailer praktiko honetan, geure gorputza soinu-tresna gisa ezagutzen hasi
nahi dugu eta, taldean, gure ahotsen jabekuntza sentitu. Aurreiritziak,
judizioak eta nik ezin dut esamoldea bidaia honetaz benetan gozatzeko
eraitsi behar diren oztopo dira bide-zidor horretan.
Gorputzaren postura, arnasketa-teknikak, ahoskuntza eta burrunbariak,
bokalizazioa eta ahoskera landuko ditugu; eta, hori guztia, ahotsa behar
bezala erabiltzeko eta modu osasuntsuago batean proiektatu ahal izateko.
Ikertzeko, jolasteko, modulatzeko, komunikatzeko gogoa baduzu, ahotsa
lan-tresnatzat erabiltzen baduzu edota jendaurrean hitz egin beharreko
elkarteetan parte hartzen baduzu, zure zain gauzkazu.
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Emakumeen Nortasuna eta subjektibotasuna ildoa
Nire mugak sentitzea
Otsailaren 24tik maiatzaren 11ra
asteazkenetan, 18,00etatik 20,00etara

20 ordu • prezioa 5 €

Irakaslea: Itziar Gandia Quintanilla, Psikologoa
eta terapeuta, indarkeria matxistan aditua.
Emakume askorentzako ezetz esan ahal izatea eta hori esateak emozionalki
adierazten duena jasatea (errua, beldurra, mina eta abar) zeregin erraldoia
da, kontuan hartuz gure inguruneak ez duela horretarako erraztasunik
ematen.
Hau gure mugak lantzeko lekua da, gure espazio pertsonala noraino iristen
den sentitzekoa eta gainerako guztia hasten den lekua. Mugak landuko
ditugu gorputzean sentituz, norbait –neu barne– muga horiek gainditzen ari
dela adierazten didaten zeinuak ezagutzen ikasiz.
Ondoren, gure mugek sortarazten dizkiguten emozioak eta horiek gure
gorputzean nola eragiten duten landuko dugu taldean. Ezetz esan ahal
izatea, horri eustea eta horrek dakarrena onartzea izango da gure zeregina.

Gorputzaren eta emozioen
kartografiak: ahalduntzea
Urtarrilaren 13an
larunbata, 10,00etatik 14,00etara

4 ordu • prezioa 5 €

Irakasleak: Flavia Anconetani, Gestalt terapeuta, Gizarte

Antropologiako lizentziaduna. Bea A. Herranz, Gizarte
Politiketako lizentziaduna.

Genero-aginduek nola jokatu behar dugun, zer sentitu behar dugun, nola
begiratu, pentsatu, erlazionatu, jan… behar dugun irakasteaz gainera,
gure gorputza moldatzeko betebehar batzuk ere adierazten dizkigute.
Emaitza hauxe da: ezarritako zenbait jarduera, munduan egoteko dugun
moduaren, barneko pertzepzioen eta eguneroko emozioen bidez islatzen
direnak. Gorputzeko sentsazioek emozioak eragiten dituzte eta emozio
bakoitzak erreakzio bat eragiten du gorputzean; horrela, zirkulu bat eratzen
da, eta horrek mugak sortzen ditu bizi dugun errealitatea esperimentatzeko
moduan.
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Zer gertatzen da dena berrikusten hasiz gero, espazioa betetzeko dugun
modua aztertzen badugu, gure emozioak, zentzumenak eta horien arteko
erlazioa aztertzen hasten bagara?
Tailer honetan, oroitzapenak gorputzeko zein lekutan biltzen diren ikasiko
dugu; gainerakoekin harremanetan egoteko edo mugak ezartzeko zer modu
dugun ulertuko dugu eta, horrela, kanpoko baldintza askotaz askatu eta
geure aukerak sortuko ditugu.
Hori guztia, gure bidearen inguruan eraikitzen joan diren hormak
eraisteko, gure indarrarekin, gure pausoekin, gure segurtasunarekin berriro
konektatzeko.

Maitatzen ikasten
Urriaren 15etik maiatzaren 26ra
ostegunetan, 18,30etatik 20,30etara

58 ordu • prezioa 20 €

Irakasleak: Inma Merino de Castro, Emakumeen aurkako
indarkerian esku-hartzeko masterra, emakumezkoen
jabetze prozesuak laguntzen eskarmentuduna. Itziar
Gandia Quintanilla, Psikologoa eta terapeuta, indarkeria
matxistaren biktimeekin esku-hartzean aditua.
Maitatzen ikasten beren bizimoduari kalitate handiagoa emateko beharrezko
aldaketak egiteko prest dauden emakumeentzako lekua da. Taldean,
kalte egiten diguna atzean uztea eta tratu egokiaren eta abarren bitartez
erlazionatzeko modu berriak eraikitzea ahalbidetuko diguten tresnak ikasiko
ditugu, geure buruetatik hasiz. Geure buruak zaintzeko, ezagutzeko eta
hazteko leku bat eraikiko dugu.
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Elkartasuna eta elkartrukea
munduko emakumeekin ildoa
Genero arrazoiengatiko jazarpena
Urriaren 23 eta 24ean

8 ordu • prezioa 5 €

ostiralean, 16,30etatik 20,30etara; eta larunbatean,
10,00etatik 14,00etara

Irakasleak: Alexandra Licona, errefuxiatua, transexuala

eta LGTTBI aktibista. Beatriz de Lucas Larrea, CEAREuskadiko intzidentzia eta partaidetza sozialeko taldea.

LGTTBI (lesbiana, gay, transexual, transgenero, bisexual eta intersexualak)
emakume eta pertsona askok migrazio-mugimenduak hasten dituzte,
indarkeria larrietatik ihes egiteko; sarritan, genero arrazoiengatiko jazarpena
gisa tipifika daitezke eta, beraz, nazioarteko babes-motibo gisa. Genero
arrazoiengatiko jazarpen gisa ulertzen dugu pertsona bati bere generoidentitatea (emakumea, gizona, transa edo beste batzuk) edo lehentasun
sexuala dela eta esleitzen zaion rolarekin zerikusia duten giza eskubideen
indarkeria larria edo etengabea edo sistematikoa. Pertsona horietako asko
hesiz eta kontzertinaz inguratutako Europara iristen dira eta ez dute babes
hori lortzen, babeslekurako eskubidearen kasuan bezala.
Ikastaro honen bidez, generoaren motiboengatik jazarpenak jasaten
dituzten pertsonen errealitatea ezagutuko dugu, Alexandra Liconaren bidez.
Alexandra Licona errefuxiatu hondurastarra da, emakume transexuala,
LGTTBI eskubideen aktibista; bere herrialdetik ihes egin behar izan zuen,
bere genero-identitatea dela eta jasandako jazarpenagatik. Bere historiaren
bidez, heteroaraudia eta patriarkatua aztertuko ditugu, generoaren
motiboengatiko jazarpenaren egiturazko kausa gisa. Errefuxiatutako
pertsonen esperientziatik hurbilduko gara eta aktibismotik eta emakumeekiko
eta LGTTBI biztanleen eskubideekiko konpromiso pertsonaletik jarduteko
aukeren inguruan hausnartuko dugu.
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Jabekuntzarako kultura arteko gunea
Urtarrilaren 23an, otsailaren 27an, martxoaren 19an,
apirilaren 16an, maiatzaren 21an 15 ordu • prezioa 5 €

larunbatetan, 17,00etatik 20,00etara

Facilitadora: Cony Carranza Castro, Soziologoa, generoan
eta heziketa herrikoian aditua.
Emakumeen Kultur arteko elkarrizketak topaketa, elkarren arteko ezagutza
eta ikasketa prozesu kolektiborako emakume anitzen espazioa da. Jatorri
eta ibilbide ezberdinetatik abiatuz, emakume bezala elkartzen gaituzten
gaiak landuko ditugu, betiere, ezberdintasun soziokulturalak kontuan
hartuz. Era berean, emakumeen arteko elkartasuna eta sareak eraikitzeko,
eta zapaltzen gaituzten era askotako sitemei aurre egiteko konplizidadeak
ehuntzeko espazioa da.
Horrela, identitatearen eraikuntza, zapalkuntza eta menderatze sistemak,
emakumeen arteko botere harremanak, geure gorputzak objektu gisa, eta
aniztasun sexuala bezelako gaiak jorratuko ditugu.

Feminismoa ildoa
Autodefentsa feminista
Azaroaren 13an eta 14ean

12 ordu • prezioa 5 €

ostiralean, 16,30etatik 20,30etara; eta larunbatean,
10,00etatik 14,00etara eta 15,30etatik 19,30etara

Irakaslea: Maitena Monroy Romero, Fisioterapeuta,
ekintzaile feminista, indarkeria sexistan eta
autodefentsan aditua.
Erasoak identifikatzen, eta indarkeriak -bere alderdi guztietan- dituen
iturburua eta eraikuntza, eta norbanakoarengan eta taldearengan dituen
ondorioak aztertzen ikasiko dugu. Eguneroko bizitzan gertatzen diren erasoegoerak konpontzeko eta haiei erantzuteko mekanismoak ikasiko ditugu.
Espazio bat sortu nahi dugu, geure eskubide eta gaitasunez jabetzea,
konfiantza eta segurtasuna sustatzea ahalbidetuko duena, indarkeriaren
inguruko mitoak hautsiz eta emakumezkoen ahuldade fisikoari buruzko
estereotipo zaharrak desmitifikatuz.
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Irakurketa kolektiboko tailerra: feminismo beltzak eta poskolonialak
Azaroaren 27an, abenduaren 18an, urtarrilaren 15ean,
otsailaren 19an, martxoaren 18an, apirilaren 15ean
12 ordu • prezioa 5 €
ostiraletan, 18,00etatik 20,00etara

Irakaslea: Itziar Gandarias Goikoetxea, Ekintzaile eta
ikertzaile feminista, Deustuko Unibertsitateko gizartepsikologia saileko irakaslea.
Feminismoa tresna dekoloniala al da edo jarraitzen al dugu feminismo
desberdinetatik diskurtso kolonialak eta zapaltzaileak sortzen? Nahiko zenuke
ezagutu feminismo beltzen eta beren egileen proposamenak? Denbora luze
al daramazu feminismo poskolonialei buruz gomendatu dizuten liburu bat
irakurri nahian, baina ez al duzu une egokia aurkitzen? Tailer hau, hala bada,
zeure neurrira eginda dago. Ez duzu aurretik ezagutzarik eta prestakuntza
berezirik behar; ikasteko eta elkarrekin hausnartzeko gogoa baino ez
duzu behar. Hilean behin batuko gara, testu baten eta egile zehatz baten
inguruan lan egiteko, feminismoaren ikuspegia zabaltzeko, hemen eta orain
oinarri hartuta, eta egile horiek eta feminista poskolonialen mugimenduek
eskaintzen dizkiguten praktika politikoak ikasteko. Irakurgaiak lehenengo
egunean aukeratuko ditugu, guztion artean, bideratzaileak aurretik
emandako proposamen batean oinarrituta.

Indarkeria ikustezina eta mikromatxismoak euskeraz
Otsailaren 16an eta 17an

5 ordu • prezioa 5 €

astearte eta asteazkenean, 18,00etatik 20,30etara

Irakaslea: Ainhoa Al-Rifaie Selas, Arteederretan
lizentziatua, ekintzailea, Ikerketa Feminista facebook
orriaren kudeatzailea.
Tailer honetan biolentzia ikustezinak, txikiak direnak, egunero pairatzen
ditugunak aztertuko ditugu. Elkarrekin eztabaidatu eta hausnartuko dugu
gaiaren inguruan.
Gogoeta egin nahi dugu, eta geure bizitzan mikromatxismoei dagokien
lekua eman, ondorioz, aurre egin ahal izateko.
Aldi berean, lagundu ahal diguten tresnak konpartituko ditugu, elkarrekin
nahi dugun errealitatea margozten hasteko.
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Osasuna ildoa
Zoru pelbikoa indartzea
Urtarrilaren 11tik martxoaren 14ra 20 ordu • prezioa 5 €
astelehenetan, 18,00etatik 20,00etara

Irakasleak: Vanesa Polo Saborido, fisioterapeuta,

akupuntorea, Feldenkrais trebatzailea, EHUko irakaslea.
Isabel Relancio Laiseca, Fisioterapeuta, pelbis-zoruan
eta amatasunean aditutako akupuntorea. Saioa
Hernández Castro, Psikologoa, sexologoa, Emakumeen
eta Gizonen Berdintasunerako masterra.
Pelbis-zorua berrezteko eta indartzeko lana hainbat ikuspegitatik egingo
da. Gorputzaren ezagutzan eta kontzientzian egin nahi dugu aurrera,
mugimenduaren, esperimentazioaren eta beheko abdomeneko lan
energetikoaren bidez. Prebentziorako eta kontzientzia hartzeko jarduera da.
Garrantzitsua: ez da jarduera terapeutikoa edo lesioak tratatzeko jarduera.

Zaindu geure burua zainduz
Urriaren 21tetik abenduaren 16ra 18 ordu • prezioa 5 €

asteazkenetan, 11,00etatik 13,00etara

Irakaslea: Kontxi López Soria, Gizarte-laguntzailea,
sexologoa. Berrelkarketa-terapian prestatutako
profesionala.
Tailerraren xedea zaintzaileen rolari, norberarentzako denbora izateko
eskubideari edo berdintasunean eta errespetuan oinarrituz familiaharremanen negoziazioari buruzko gogoeta sustatzea da.
Halaber, tresnak eskaintzen ditu nork bere burua zaintzeko, gorputzaren,
emozioen eta norberaren nahien kontzientziatik abiatuz. Zaintzea ez da
betebeharra; edozein kasutan ere negoziatu beharreko aukera izan behar
du, norberaren beharrak alde batera utzi gabe.
Hartu atsedenaldia eta parte hartu.
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Zuk (oraindik) ez dakizun zer daki zure gorputzak?
Urriaren 16, azaroaren 20an, abenduaren 11an,
urtarrilaren 8an, otsailaren 12an, martxoaren 11an,
apirilaren 8an, maiatzaren 6an
24 ordu • prezioa 10 €
ostiraletan, hilabetean behin, 17:00etik 20:00era

Irakaslea: Patricia Verdés, Psikologoa eta terapeuta,
emakumeen osasunean espezializatua.
Badakigu gure gorputzak jakituria preziatua gordetzen duela, baina,
badakizu entzuten?
Badakigu emakumeon gorputzetan hainbat prozesu bizi ditugula
edo bizi ditzakegula, hala nola, hilekoa, menopausia, haurdunaldia,
baina, ba al dakizu prozesu horiek ezagutzen eta zaintzen? Badakigu
gorputz bakoitzaren formak bakarrak direla. Ba al dakizu zeureak
estimatzen? Badakigu patriarkatuak gure gorputzarentzat eta
osasunarentzat kaltegarriak diren mezuak jaurtitzen dituela. Baina,
ba al dakizu mezuok bereizten eta sinesgarritasuna kentzen?
Hausnarketarako eta praktikarako espazio honetan, gure gorputzen neurrirako osasun praktikak sortzeko asmoarekin, ezbaian jarri, esperimentatu eta ikertu egingo dugu. Horretarako,
emakumeen osasun mugimendutik sortutako
eta gizonarengan zentratzen ez diren praktiken
eta baliabideen laguntza izango dugu.
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Kultura birdefinitzen ildoa
Maiteminak euskal literaturan

euskaraz

Apirilaren 4tik maiatzaren 9ra
Astelehenetan, 19,00etatik 21,00etara

12 ordu • prezioa 5 €

Irakaslea: Iratxe Retolaza Gutiérrez, Literatura-kritikaria

eta EHUko irakaslea.

Literaturara hurbiltzeko bi begirada gurutzatuko ditugu irakurketasaio hauetan: batetik, maiteminaren inguruko diskurtso eta
errepresentazio literarioak; eta bestetik, teoria eta diskurtso
feministek maiteminaren inguruan garaturiko ikuspegiak.
Bidegurutze horretan, literaturak maiteminaren inguruko irudiak,
sinboloak eta leloak nola eraiki dituen aztertuko dugu.
Galdera hauetariko zenbait erantzuten ahaleginduko gara
irakurketa-talde honetan: nola irudikatu dira maiteminak euskal
literaturan? Maiteminaren inguruko topikoak iraunarazteko gune
izan al da euskal literatura? Euskal literaturan maiteminaz jarduteko
diskurtso berriak proposatu al dira? Begirada feministak maiteminaz
jarduteko zer diskurtso garatu du literaturan? Irakurleok nola
eraikitzen ditugu maitemin literarioaren eta maitemin gorpuztuaren
arteko zubiak? Testu literarioak baliatzen al ditugu geure maiteminak
ulertzeko/ interpretatzeko/ eraldatzeko?
Horretarako, ikastaroaren metodologia praktikoa eta partehartzailea izango da. Literatura testuen irakurketa eginez, partehartzea eta eztabaida bultzatuko dira.
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Emakumeak eta euskal komikigintza euskeraz
Urtarrilaren 13tik 27ra

asteazkenetan, 18,30etatik 20,30etara

6 ordu • prezioa 5 €

Villamonteko kultur etxean
Irakaslea: Josune Muñoz, Literatura kritikaria
eta Skolastika Zerbitzu Literarioen sortzailea.
Emakumeen komikiak gero eta gehiago badira ere haien iragan eta
gaurko ekarpenak erabat ezezagunak dira, euskal emakumeen izenak eta
lanak bereziki. Ikastaro labur honetan emakume hoien izenak eta lanak
berreskuratu nahi ditugu: Amparo Acarregi, Asun Balzola, Aizpea Goenaga,
Maite Gurrutxaga... euskal komikigintzaren historia eta ezaugarriak hobeto
ezagutzeko eta neurtzeko helburuz.

Emakumeak eta komikiak
Otsailaren 3tik maiatzaren 25era 30 ordu • prezioa 10 €
asteazkenetan, 18,30etatik 20,30etara

Villamonteko kultur etxean
Irakaslea: Josune Muñoz, Literatura kritikaria
eta Skolastika Zerbitzu Literarioen sortzailea.
Nahiz eta komikia batez ere mundu maskulinoa izan den, emakumeen
gutxiengo bat ere, isilpean, beti egon da komikigintzan presente. Ikastaro
honetan komikiaren mundura hurbilduko gara, emakumeen izenen eta
ekarpenen bila. Egile, editore, dinamizatzaile eta abarri buruz hitz egingo
dugu; historiez, begiradez eta marrez; gizonek nola ikusten eta marrazten
dituzten emakumeak eta beraiek nola egiten dituzten aztertuko dugu.
Lehenaldiko izenak eta lanak berreskuratuko ditugu eta gaur egungo egoera
ikaragarria aztertuko dugu. Komiki femenino eta feminista ugari irakurriko
dugu eta horiek ulertzen, gozatzen eta aztertzen ikasiko dugu..
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Autonomia suspertuz ildoa
Jabekuntza bizikletaz
Maiatzaren 13, 14 eta 15ean

10 ordu • prezioa 5 €

ostiralean 18,00etatik 20,00etara, larunbatean, 10,00etatik
14,00etara, eta igandean 10,00etatik 14,00etara

Irakaslea: Ana Fernández Cubero, Hiriko txirrindularia eta
zikloturista, arkitektoa eta Ikasketa Feministen
eta Genero-Ikasketen Masterra.
Bizikleta gure gorputzak ahalduntzeko aitzakia ona da: autonomia pertsonala
sustatzen du, gaitasun fisikoak eta psikomotorrak garatzen ditu, espazio
publikoa aldarrikatzeko aukera ematen digu eta, gainera, gozatzen dugun
bitartean egin dezakegu.
Tailer honetan, gure gaitasunak partekatuko ditugu, baina baita gure
beldurrak, hanka-sartzeak eta ezintasun teknikoak ere, elkarrekin gainditzeko.
Trebetasunak garatuko ditugu, oinarrizko mekanika eta ergonomia, besteak
beste, bai eta eroso, seguru eta autonomo sentiarazten gaituzten zirkulatzeko
moduak ere, hiria eta mundua bizikletaren gainean zeharkatzeko.
Gainera, Getxotik mugitzeko ibilbiderik erosoenak eta zirkulazio-arauak
ezagutuko ditugu. Azken egunean, irteera bat egingo dugu eta, bertan,
ikasitakoa jarriko dugu praktikan.

Autoen mekanikari buruzko tailerra
6 ordu • prezioa 5 €

Oharra: Udaberriko zehaztu gabeko asteburu batean egingo
da. Matrikula aste batzuk lehenago zabalduko da.
Irakaslea: Silvia Macho, Automozioan goi-mailako

teknikaria; gidari profesionala.

Ikastaro honen xede nagusiak honako hauek dira: errekuntza-motorraren
oinarrizko funtzionamenduaren berri izatea, dieselaren eta gasolinaren
arteko desberdintasunak ezagutzea, eta autoaren oinarrizko osagaiak
dagokien lekuan jartzea, besteak beste, alternadorea, abio-motorra eta
bateria.
Horrez gain, autoaren oinarrizko mantentze-lana egiten ikasiko dugu
(iragazkiak, olioa eta balaztak aldatzea, baita gurpilak aldatzen ere, haiek
zulatzen direnean).
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Adi honako data hauei:
Aurretiko izen-ematea irailaren 17etik 25ra bitartean egingo da
(24ean bulegoa itxita egongo da)
Onartutakoen zerrendaren argitalpena: irailaren 30ean
Matrikula: urriaren 1tetik 8ra

Aurretiko izen-ematea

Matrrikula

Aurretik izena emateko, inprimaki bat
bete beharko da Emakumeentzako
Jabekuntza Eskolan edo http://www.
getxo.net web orriaren bitartez.

Plaza bat eskuratzeko
ezinbestekoa da matrikula
epearen barruan ordaintzea.
Hori egin ezean, itxaron
zerrendako ikasleak deituko
ditugu taldea osatu arte.

Partehartzaile bakoitzak gehienez 3
ikastaroetan izena eman dezake
Plazak mugatuak dira, eta aurretik
izena emandako emakumeen
artean zozketatuko dira. Getxon
erroldatutako emakumeek
lehentasuna izango dute.
Onartutakoen zerrendak Villamonteko
Kultur Etxean, Herritarren Arretarako
Bulegoetan eta udaleko web orrian
argitaratuko dira.

Behin zenbatekoa
ordainduta, baja emanez
gero, ez da dirurik itzuliko.
Diru-sarren Berme-Errenta
jasotzen duten ikasleek,
Gazte Txartela dutenek
edo langabeziaren txartela
dutenek, 5 € ordainduko
dituzte ikastaroko.

Aurretik izena emateko eta matrikula egiteko tokia
Emakumeentzako Jabekuntza Eskola, Martikoena kalea, 16
(Alango anbulategiaren ondoan)
Ordutegia: astelehenetik asteazkenera 8,00etatik 13,00etara;
ostegun eta ostiraletan 15,00etatik 20,00etara.
Haurtzaindegi zerbitzua egongo da eskaera egiten dutenentzat

Informazio gehiago
http://www.getxo.net/es/igualdad
Harremanetarako: 94 466 01 36 • berdintasuna@getxo.eus
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