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ZERBITZU 
BILDUMA
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GAZTE INFORMAZIO 
ZERBITZUA

Gazte Informazio 
Zerbitzua 5 eta 

30 urte bitarteko 
pertsonentzako doako 

zerbitzua da. 

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.

GAZTERIA ZERBITZUAK 
ANTOLATZEN DITUEN 
IKASTARO ETA 
TAILERRETAN IZENA 
EMATEKO AUKERA

NAZIOARTEKO 
TXARTELAK 

(aterpekide 
txartela, ikasle 
txartela...)

Lan eskaintzei, 
ikasketei, aisialdiari, 
bekei, diru-laguntzei, 
bidaiei eta abarrekoei 
buruzko INFORMAZIO 
ZEHATZA

KONTAKTUA
Gazte Informazio Bulegoa 
Tangora etxea. Algortako etorbidea, 98. 48991 Getxo.
Tel.: 944 66 03 53 / 688 88 09 85
gaztebulegoa@getxo.eus

NOLA ESKURATU DEZAKEZU INFORMAZIOA?

• Gazte Informazio Bulegoan:  
Tangora etxea. Algortako etorb. 98 

• Gazteak aldizkarian: Gazteak aldizkaria hilabeteroko 
lehenengo ostiralean argitaratzen da.

• Zure sakelako telefonoan, egin harpidetza doan. 
• Udalaren web orrian:   

www.getxo.eus/getxogazte helbidean.

HORARIOS
Goizeko zerbitzua: asteazken, ostegun eta ostiraletan 
9:00etatik 14:00etara
Arratsaldeko zerbitzua: asteazken eta ostegunetan 
16:00etatik 19:00etara



 getxo_guregune getxo_gauegun

NON DAGO?
Urgull  Kalea ,4.
3. solairua  
Algorta.

ARGIBIDE GEHIAGO:
Tel.: 944 660 356
gauegungaztelekua@getxo.eus
www.getxo.eus 

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.

GAUEGUN  
GAZTELEKUA

ZER DA?
Gauegun Gaztelekua 11 (beteak) eta 
17 urte bitarteko gazteentzako lekua 
da. Lagunekin gustura egoteko, jendea 
ezagutzeko, hainbat jardueratan parte 
hartzeko edo zure ekimenak aurrera 
ateratzeko espazioa da.

NOIZ IREKITZEN DA?

Astearte-asteazken-ostegunetan, 17:00etatik 
20:00etara
Ostiral eta larunbatetan, 17:00etatik 21:00etara
Igandeeetan, astelehenetan eta abuztu osoan 
itxita dago.

ZER EGIN DAITEKE BERTAN?

Hainbat gune daude:
• Topagunea, berbetan, aldizkari bat irakurtzen, 

pelikulak ikusten edota Play-an jolasten egoteko 
tokia.

• Ordenagailu eta mahai-joku gunea.
• Ping-pong mahaia eta futbolina eta dituen gela.
• Sukaldea, praktikatzeko eta tailerrak egiteko.

NOIZ IREKITZEN DA?

Astearte-asteazken-ostegunetan, 17:00etatik 
20:00etara
Ostiral eta larunbatetan, 17:00etatik 21:00etara
Igandeeetan, astelehenetan eta abuztu osoan 
itxita dago.

GUREGUNE    
GAZTELEKU  

ZER DA?
Guregune Gaztelekua 11 (beteak)-17 urte 
bitarteko gazteentzako lekua da. Lagunekin 
gustura egoteko, jendea ezagutzeko, hainbat 
jardueratan parte hartzeko edo zure  
ekimenak aurrera ateratzeko  
espazioa da.

NON DAGO?
RKEn
Santa Eugenia Plaza 1, behea
Romo

ARGIBIDE GEHIAGO:
Tel.: 944 660 022
guregunegaztelekua@getxo.eus
www.getxo.eus/gazteria



NORENTZAT? 
Aholkularitza psikologiko eta sexologikoko zerbitzuaren 
helburua, Getxoko 13 eta 30 urte bitarteko gazteei laguntzea 
eta zenbait baliabide eskaintzea da, bizitzen ari diren 
egoerak errazago kudea ditzaten, hala nola bikotean dituzten 
zailtasunak, antsietatea, autoestimuarekin erlazionatutako 
gaiak, besteekin harremanetan jartzeko zailtasunak eta 
segurtasunik ezak, sexualitateari buruz izan ditzaketen 
zalantzak edo kezkak, etab.

ZERTARAKO?
Hau ez da, berez, gune terapeutiko bat, entzuteko eta 
aholkatzeko doako gune bat baizik. Gehienez ere 45 minutu 
inguruko 4 saio egingo dira, eta orientatzen saiatuko gara, 
zure baliabide pertsonalak mugiaraziz edo zure ondoezak 
konpontzen lagunduko dizuten zerbitzu espezializatuen berri 
emanez.
Saioa on-line edo aurrez aurre egon daiteke.

LEKUA:  
GAUEGUN GAZTELEKUA. Urgull kalea, 4. 3. solairua. Algorta.
Ordutegia: 15 egunez behin, astelehen arratsalde bat eta ostegun goiz  
bat txandakatuko dira.
Hilean  bi astelehenetan ostiralera 17:00etatik 19:15era
Hilean bi ostiraletan 10:00etatik 12:15era 

AURRETIKO HITZORDUA 
Eskatu hitzordua whatsapp bidez edo 685 704 118 telefono-zenbakira  
deituta edo aholkularitzapsikologikoa@getxo.eus helbidera idatzita. 

AHOLKULARITZA 
PSIKOLOGIKO 
ETA SEXOLOGIKO 
ZERBITZUA

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.

BULTZATU ZURE IDEIAK
finantzaketa eta aholkularitzarekin

18 ETA 30 URTE ARTEKO GAZTEENTZAKO

HAUTAZKO 
INFORMAZIO 
ZERBITZUA

Wanted programaren bidez finantzaketa, 
aholkularitza edo orientazio ezagatik 
edo bestelako arrazoiengatik aurrera 
ateratzeko arazoak dituzten gazteek 
bultzatutako proiektuak lagundu nahi 
ditugu.
Parte hartzeko modua oso erraza da: 
bidali mezu bat gazteria@getxo.eus 
helbidera eta eskatu hitzordua zure 
proiektua azaltzeko.Proiektuak 18 eta 30 
urte bitarteko Getxoko gazteek aurkez 
ditzakete.



GAZTEENTZAKO  
JARDUERAK

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.

ROBOTIKA
 (11-17 urte)

BUZTIN POLIMERIKOA
 (11-17 urte)

ELIKAGAIEN MANIPULAZIOA
 (18-30 urte)

Geometry dash joko motako bideo-jokoa 
sortzea Construct 2n
Egunak: martxoak 12 eta 19 
Ordutegia: 17:30-19:30 
Hizkuntza: Euskara 
Izena-emateko epea: tailerra egin aurreko 
eguneko eguerdiko 12:00ak arte.
Lekua: Erromoko Gaztelekua

Buztin polimeriko biguna eta moldekatzeko erraza, garbia, 
ez toxikoa eta airera lehortzeko modukoa erabiliko dugu. 
Horrekin forma harrigarriak eta konplexuak egiten ikasiko 
dugu forma sinpleenetatik abiatuta.

Egunak: otsailak 27 
Ordutegia: larunbata arratzaldez
Hizkuntza: Euskara 
Izena-emateko epea: tailerra egin aurreko eguneko 
eguerdiko 12:00ak arte.
Lekua: Gazteleku Algorta  

Agiria emango da.
Eguna: maiatzak 13
Ordutegia: 17.00 - 20.00
Hizkuntza: Gazteleraz
Izen-ematea: tailerra egin aurreko 
eguneko eguerdiko 12:00ak arte.
Lekua: RKE



SURFA
(11-17 urte)

ZEINU HIZKUNTZA 
(11-17 urte)

Zeinu hizkuntza oinarrizko ikastaroa. 
Bertaratze-ziurtagiri emango da. 

Egunak: 
Apirilak 26tik maiatzaren 6ra
Ordutegia: 10 h
Hizkuntza: Gaztelania eta zeinu hizkunza

Izena-emateko epea: apirilaren 6a arte.
Lekua: on-line

Ikasi modu kontrolatu batean surf egiten, arraun eta 
zutik jartzeko teknikaren bidez. Gainera, luzaketak eta 
beroketak modu erraz eta dibertigarrian egingo ditugu.

Egunak: 
Urriak 1 eta 2 • Urriak 15 eta 16 
Ordutegia: 17:30 - 20:00 
Hizkuntza: Euskera

Izena-emateko epea: tailerra egin aurreko eguneko 
eguerdiko 12:00ak arte.

Lekua: GauEgun Gaztelekua 


