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> Hamabost proiektu aurkeztu dira Wanted programara 
2019an 

> Bizikletaren mekanika, lana bilatzeko teknikak eta buztin 
polimerikoa, hurrengo tailerrak

> @getxogazte, hurbilago

Nabarmentzekoak



Romoko Gaztelekuaren  programazioa

Algortako Gaztelekuaren  programazioa

Abendua

Abendua

Hilak 7, larunbata: ASANBLADA: URTARRILEKO PROGRAMAZIOA

Hilak 13, ostirala: JOKOA: ROL JOKOA

Hilak 14, larunbata: SUKALDARITZA: GABON CUPCAKE

Hilak 19, osteguna: TAILERRA: LEPOKOAK

Hilak 21, larunbata: IRTEERA: G.U.P

Hilak 27, ostirala: SUKALDARITZA: TXOKOLATADA BIZKOTXOEKIN

Hilak 28, larunbata: TXAPELKETA: FUTBOLIN

Hilak 1, igandea: IRTEERA: ASTEBURUA ORDUÑAN

Hilak 4, asteazkena: ASANBLADA: URTARRILEKO PROGRAMAZIOA

Hilak 5, osteguna: EKINTZA: ZABALKETA

Hilak 7, larunbata: IRTEERA: LASERGUNE

Hilak 11, asteazkena: SUKALDARITZA: TXOKOLATEA TXURROEKIN

Hilak 15, igandea: EKINTZA: HORMAK MARGOTU

Hilak 18, asteazkena: EKINTZA: GAZTELEKUA APAINDU

Hilak 19, osteguna: EKINTZA: ZABALKETA

Hilak 21, larunbata: IRTEERA: UPG

Hilak 24, asteartea: EKINTZA: OLENTZERO ABESTU

Hilak 27, ostirala: TXAPELKETA: MAHAI JOLASAK

Hilak 29, igandea: SUKALDARITZA: GAILETAK+FILMA

* La Caixa 2020 bekak,    La Caixa Fundazioak deitutakoak: gra-

duondoko bekak Europan (75 laguntza), Ipar Amerikan eta Asia-

Pazifikoan (45) eta doktorego-bekak Espainian eta Portugalen (35 

beka doktorego-ikasketa ofizialak egiteko eta 30 doktorego-beka 

ikertzaile gazteentzat). Izena emateko epea zabalik dago 2020ko 

martxoaren 18ra arte. Informazio gehiagorako: http://www.injuve.

es/convocatorias/becas/becas-la-caixa-2020

* Atzerriko elkarrizketa-laguntzaileen plazak. Hezkuntza eta 

Lanbide Heziketako Ministerioak 815 plaza deitu ditu 2019-20an 

unibertsitate-titulua edo azken unibertsitate-ikasturtea duten es-

painiarrentzat, hainbat herrialdetako ikastetxeetan (Europa, Ameri-

ka, Zeelanda Berria …) gaztelaniaz hitz egiteko laguntzaile lanak 

egiteko. Eskabideak aurkezteko epea 2019-12-18an amaituko da. 

Informazioa: http://www.injuve.es/convocatorias/becas/plazas-

auxiliares-conversacion-espanoles-en-el-extranjero

* 17. “Buero” Gazte Antzerki Sariak,  eskola-antzerkiko taldeen-

tzat (institutuak, ikastetxeak …) edo eskolaz kanpoko antzerki-tal-

deentzat (elkarteak, antzerki-tailerrak …), antzerki-muntaiak aur-

keztu nahi dituzten 14 eta 21 urte bitarteko gazteek osatuak. Izena 

emateko epea 2020-04-27an amaituko da. Argibideak:  http://

www.injuve.es/convocatorias/premios/17o-premios-buero-de-

teatro-joven-fundacion-coca-cola

Getxoko gazteen ekimenei 
laguntzeko eta Gazteria Zer-
bitzuak eta Getxolanek sus-
tatutako Wanted programan, 
guztira 15 proiektu aurkeztu 
dira 2019an. Urteko lehen 
seihilekoan 8 proiektu aur-
keztu ziren eta horietatik 4 
hautatu ziren: Gure, botila 
multifuntzional tolesgarria, 
maneiagarria, ekologikoa eta 
iraunkorra diseinatu eta mer-
katuratzeko proiektua; Line 

Guard, Mediku-erabilerarako 
osagarri bat, bide endobe-

nosoa edo arteria-bide ka-
nalizatua ustekabean erauzi 
ez dadin; Corion, streetwear 
motako arropa marka bat, 
munduan zehar streetwear 
estilo guztiak transmititzeko 
helburua duena; eta Haszten 

TV, kirolaren bidez dibertsita-
te funtzionala ikusarazi nahi 
duen oin line telebista progra-
ma bat, gizarte justuagoa eta 
bidezkoagoa lortzeko.
Bestalde, aurtengo bigarren 
seihilekoan zazpi proiektu 
berri aurkeztu dira programa-

ra, eta une honetan balorazio 
fasean daude. Abenduaren 
amaierarako espero da auke-
ratutako proiektuen izenak 
ezagutzea.
Programak aholkularitza, 
prestakuntza, laguntza eta i-
nantzaketa ematen die proiek-
tuei, eta parte hartzeko epea 
urte osoan dago zabalik. Fi-
nantzaketaren gehieneko zen-
batekoa 10.000 eurokoa da.
Egitasmoari buruzko informa-
zio gehiago: www.getxo.eus/
gazteria

Laster hasiko dira Udaleko 
Gazteria Zerbitzuak abenduan 
eta urtarrilean egingo dituen 
tailer berriak: bizikletaren me-
kanika, lana bilatzeko teknikak 
eta buztin polimerikoa.
Izan ere, abenduan, 9an, 10ean 
eta 11n, lana bilatzeko teknikei 
buruzko tailerra eskainiko da 
Getxo Elkartegian, Areetan, 
18:00etatik 20:00etara, 18 eta 30 
urte bitarteko gazteei zuzenduta.
Abenduaren 14an, larunbata, 
bizikleten mekanikaren tailerra 
egingo da Romoko GureGune 
gaztelekuan, 10:30etik 13:30era; 
11 eta 17 urte bitarteko gazteei 
zuzenduta dago.

Azkenik, urtarrilean, modu lu-
dikoagoan, hilaren 14an, 16an, 
21ean eta 23an, buztin polime-
rikozko igurak egiteko tailerra 
eskainiko da. Tailer hori Al-
gortako GauEgun gaztelekuan 
egingo da, 17:30etik 19:30era, 
eta 11 eta 17 urte bitarteko gaz-
teei zuzenduta dago.
Tailer horietan guztietan izena 
ematea doakoa da eta plazak 
agortu arte egongo da zabalik 
epea. Inskripzioa honako modu 
hauetakoren batean egin behar 
da: Gazte Informazio Bulegora 
deituz (telefonoa: 944.660.35); 
posta elektronikoz gaztebule-
goa@getxo.eus helbidera ida-

tziz (izena eta egin nahi den 
ikastaroa edo tailerra adieraziz, 
harremanetarako telefono bate-
kin batera, ahal dela, mugiko-
rra); zerbitzuaren webgunean, 
www.getxo.eus/gazteria; eta 
Gazte Informazio Bulegoan 
bertan (Tangora Etxea, Algorta 
etorbidea 98).
Dibertsitate funtzionala duten 
eta premia bereziren bat du-
ten pertsonak, izena emateko 
unean adierazi beharko dute 
premia berezi hori daukatela; 
eta gizarte inklusiorako zer-
bitzua haiekin harremanetan 
jarriko da, behar izanez gero 
laguntzak emateko.

Hamabost proiektu aurkeztu dira 
Wanted programara 2019an

Bizikletaren mekanika, lana bilatzeko 
teknikak eta buztin polimerikoa, 

hurrengo tailerrak

@getxogazte, hurbilago
@getxogazte, Gazteria Zerbitzuak 2019ko lehen hilabeteetan 
egindako komunikazio digitaleko plana, gaur egun ezartzeko 
prozesuan dago. Plan hau udal zerbitzu horrek Getxoko he-
rritarrekin, batez ere gazteekin, duen komunikazioa moderni-
zatzeko eta egokitzeko estrategiaren esparruan kokatzen da. 
Plan honen bidez, Gazteria Zerbitzuaren zerbitzuen, jardueren 
eta programen eskaintza guztia modu koordinatuan jakinara-
zi eta zabaldu nahi da, eta, aldi berean, zuzentzen zaizkien 
pertsonekiko elkarrekintza indartu. Batez ere, udalerriko gaz-
teei erantzun erabilgarria eta gertukoa ematea da helburua.
Gaur egun, Gazte Bulegoak presentzia du Facebook, Twitter 
eta Instagram sareetan. Bere Facebook sarea (@Getxogazte) 
gazte helduei eta adingabeak dituzten familiei zuzenduta 
dago; Twitter (@Getxogazte) tokiko elkarteei, komunikabideei, 
erakundeei eta abarrei; eta, azkenik, Instagram (Getxo_gazte) 

14 urtetik gorako gazteei zu-
zenduta dago. Era berean, bai 
Algortako gaztelekuak bai 
Romokoak beren kontua dute 
Instagramen (@getxo_gaue-
gun eta@getxo_guregune), 
eta Gizarteratze Zerbitzuak 
Facebooken dauka proila  
(@getxoinklusioa).
Zerbitzu, jarduera eta progra-
men eskaintzaren berri izate-
ko modurik onena aipatutako 
sare horietakoren bat jarrai-
tzea da.
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