


Jarduerak +60
2018 ko maiatzean Romo Kultur Etxeko (RKE) hirugarren solairua zabaldu zen, 
Getxo Lagunkoia programaren eta pertsona nagusien dinamizazioaren zerbit-
zuaren egoitza zentrala izanik.

Espazio honek aisialdi osasuntsuaren ikuspuntu batetik jarduera multzo bat 
eskaintzen du zahartze egokiaren garapenerako indarra jarriz. Aldi berean  
mendekotasun egoeretarako prebentzioa garatzeko edota gizarte-estimulazio 
egoerarik saihesteko

Liburuxka honek Getxoko udalerriko 60 urtetik gorako pertsonentzat, datozen 
hiru hilabeteetan, urritik abendura, eskainiko diren jarduerak biltzen ditu 

2019-2020 ikasturteko jarduera hauei dagokion opor egutegia honako hau da

- Gabonetako oporrak: abenduaren 23tik 
urtarrilaren 7ra (biak barne).

- Aste Santuko oporrak: 
apirilaren 6tik 19ra bitartean (biak barne)

- Ikasturte-amaiera: 
2020ko maiatzaren 25eko astea.

+ INFO.: 

944 66 00 22

3269 luzapenean

INSKRIPZIO PROZESUA
Prozesua jarraian adierazten da;

Aurre-inskripzioa irailaren 9tik 20ra.

Izena emateko tokia: Nagusien Etxea, RKE-ko 3. solairua  

Zozketa (beharrezkoa balitz): irailaren 23a.

Behin-behineko zerrendak: irailaren 24a.

Izen emate eta matrikularen ordainketa:  irailaren 25etik 27ra.

Tailerren hasiera: urriaren 1eko astea.



JARDUERA FISIKO 
PERTSONALIZATUA
Denok berdinak ez garelako, garrantzitsua da jarduera fisikoa norbanako 
bakoitzari egokitzea.

Gero eta pertsona gehiagok aukeratzen dute bizitza osasuntsua edukitzea, zei-
nak barne hartzen duen kirola egitea eta dieta osasungarria izatea. Ondorioz 
RKE-ko Nagusien Etxean eskaintzen diren jarduera fisikoa egiteko.

Getxo Kirolak-eko kidea izatea beharrezkoa da eta prezioa %90 bonifikazioa 
izan dezake pertsonaren egoera ekonomikoaren eta adinaren arabera.

MANTENTZE GIMNASIA (2 talde):
Astearte eta ostegunak: 9:00etatik 9:50etara. / 12:00etatik 12:50etara 

GIMNASIA AULKIAN
Astelehen eta asteazkenak: 12:30etatik 13:20etara. 

PILATES (2 talde):
Astelehen eta asteazkenak:10:00etatik 10:50etara. 
Astearte eta ostegunak:  10:00etatik 10:50etara.

YOGA 
Astelehen eta asteazkenak: 11:00etatik 11:50etara.   

YOGA AULKIAN
Astearte eta ostegunak: 11:00etatik 11:50etara.  

Ikastaro guztiak RKEko 5. solairuan izango dira.

Gehienez 20 partaide kurtsoko



GIMNASIOKO MONITOREA
Horrez gain Romo Kultur Etxeko Nagusien Etxean aparatuak dituen gimnasioa 
erabiltzeko aukera daukazu gainera zuri egokitua!!!!

Astelehenetik ostiralera arte goizeko 10:30etatik 12:30etara monitore bat 
jarriko dugu zure esku, zuri hoberen egokitzen zaizkizun ariketen errutinak go-
mendatzeko, helburuak proposatzeko, zure aurrerapenak jarraitzeko eta jar-
duera fisikoa egiten animatzeko, zuretzat estimulagarri zein positiboa izaten 
jarrai dezan. 

Hala, monitore horrek zirkuitu espezifikoak egingo ditu zuretzat, honako hauek 
lantzeko xedez: indarra, elastikotasuna, erresistentzia, muskulu-potentzia, 
etab. Horrez gain, ariketa desberdinak egingo ditu, pertsona desberdinentzat. 

Hori guztia zure interes eta nahi pertsonalak kontuan hartuta.

DOAKO JARDUERA



Paseo osasungarriak, “ibiltzeko kedadak” deritzegunak, hots, jarduera fisi-
koko jardunbide bat, adineko pertsonentzat, zailtasun maila txikikoa, 
ohikotasunez egitekoa, erraza profil fisiko guztientzat eta gainera eta batez ere 
taldean, horrek gizarte harremana erraztu eta egoneko bizitza eta bakarda-
dearen aurka egiten du. Irizpide nagusia bizikidetza, gizarte harremana, kultura 
eta aisia sustatzea da, JARDUERA FISIKOA koherentzia ardatz gisa baliatuz.

Zenbait distantzia eta kokapen dauzkaten ibilbide errazak egiten dira TALDEAN 
Getxo udalerritik, monitore batek lagunduta, zeinak taldea kirola egitean 
aholkatu eta gidatu ahalko baitu, jarduerak bio-parke osasungarri batzuen 
inguruan koordinatu eta dinamizatzeaz gain.

DOAKO  JARDUERA

Astelehena
10:15-11:45

Sta. Eugenia Plaza
ROMO (RKE)

Asteartea
10:15-11:45

Metroko Plaza
ALGORTA

Asteazkena
10:15-11:45

Sta. Eugenia Plaza
ROMO (RKE)

Osteguna
10:15-11:45

Metroko Plaza
ALGORTA



OSASUN LAGUNKOIA/SALUD +60,  2019-2020ko ikasturte honetarako Romo 
Kultur Etxean egingo den osasun solasaldi ziklo bat da. Beti ere Getxo hiri at-
segina nagusiekin programaren barruan eta Osakidetzaren Areetako Osasun 
Zentroaren laguntzaz

Horregatik guztiagatik etortzera gonbidatuta zaudete eta ahalik eta difusiorik 
handiena eman iezaiozuela mesedez eskatu nahi dizuegu (emailetara bidaliz, 
zuon web orrian jarrita, kartela inprimatuz eta ohiko lekuetan jarriz…)

Animatu, parte hartu eta zabaldu interesgarria iruditzen bazaizu. Informazio ge-
hiago 944660022 telefonoan (3269 luz.)

DOAKO JARDUERA

+ INFO: 

OHAR TAULA 

ETA KARTELAK



OROIMEN AKTIBOA +60
Sistema kognitiboa estimulatzeko eta garapen intelektuala hobetzeko tailerra 
arretazko, kalkuluzko eta irakurketarako ariketen bitartez .Baita jarduera 
osasuntsuen praktikak sustatu eta pertsonen sozializazioa bultzatu.

ZAHARTZE AKTIBOREN TAILERRA
Astearte guztietan urriko 1etik aurrera 

ORDUTEGIA: goizeko 10:00 -11:30 bitartean

OHIZKO OROIMENA TAILERRA
Ostegun guztietan urriko 3tik aurrera 

ORDUTEGIA: goizeko 10:30 -12:00 bitartean

LEKUA: 
Romoko Kultur Etxean 3.solairuan. 317 Gelan

PARTE-HARTZAILEAK: 
Gehienez 15 partehartzaile egongo dira. Uribe Aldeko Gurutz Gorriarekin 
elkarlaneko jarduera.

PREZIOA: 25€

INFO 

ZEHATZAGOA: 

944 66 00 22

3269 luzapenean



SMARTPHONE 
LAGUNKOIA
Ikasturtearen zehar smarphonari buruzko zenbait tailer antolatuko dira bere 
oinarrizko erabilera ikasteko helburuaz.

Data zehatzak aldez aurretik jakinaraziko dira RKEko 3.solairuko iragarki 
tabloian.

PARTE HARTZAILEAK: 
Gehienez 15 partehartzaile egongo dira.

Uribe Aldeko Gurutz Gorriarekin elkarlaneko jarduera.

EDUKIA:
· Oinarrizko erabilera: piztea eta hasierako pantaila

· Mugikorraren lengoaia eta menua

· Agenda: Kontaktuak sartu eta bilatu

· Whatsapp eta mezuak

PREZIOA: 25 €



Orkestrarekin dantza edo  plazako dantzarekin, adineko pertsonen artean 
arrakasta handia izan ohi duen plazako dantza tradizionala berreskuratu nahi 
da. 

Orkestra batzuk daude eta txandakatuko dira hilabete bakoitzeko goian adie-
razitako datan jotzeko.

Romo Kultur Etxeko ekitaldi-aretoan gauzatuko da eta Getxo udalerriko 60 ur-
tetik gorako pertsona guztiek hartu ahalko dute parte.

Arratsaldeko 18:00etatik 21:00etara egingo da eta sarrera libre eta doakoa 
izango da, tokiak bete arte.

DOAKO JARDUERA



Hilean behin, filme bat ikusiko da Romo Kultur Etxeko areto nagusian 
arratsaldeko 18:30etan.  DOAKO JARDUERA.

“MULA” 

URRIAren 31
Earl, laurogeita hamar urtetik gorako Bigarren 
Mundu Gerrako beteranoa, lur jota dago eta harre-
man-arazo larriak ditu bere familiarekin; garraiolari 
aritzeko lan bat onartuko du jakin barik zeri egin be-
harko dion aurre. Kokaina garraiatzen dabilela ja-
kingo du laster, baina hori ez da eragozpen izango 
bidaia bakoitzean kopuru handiagoak eramateko.

“AHORA O NUNCA” 

AZAROAren 28
Edward eta Carter erabat desberdinak diren mun-
duetatik datoz. Patuak ospitale bateko gelan ba-
tuko ditu; biek daukate minbizia. Euren bizitzak 
amaitzear daudela ikusita, egitea gustatu izango 
litzaieken gauzen zerrenda egingo dute. Asko 
pentsatu barik, zerrenda hori gauzatzea erabakiko 
dute.

“BUDDY BUDDY” 
ABENDUAren 19 
Soldatapeko eraile den Trabuccok bere azken ze-
regina egin nahi du eta horregatik jasoko duen di-
ruarekin uharte zoragarri batera joan. Egun batean 
Víctor izeneko gizon hisiatu bat agertuko da bere 
bizitzan, bere emaztearekin harremana berresku-
ratzen saiatzen dabilena. Hotel berean hartuko 
dute ostatu gizon biek, elkarren ondoko logeletan.

ZINEADIN



KONTATU ERRETRATU HAU
Parte-hartze izaerako hitzaldi-solasaldiko tai-
lerra da, eta Getxoko Udal Liburutegiko Artxi-
boko argazki zaharrak jartzen dira ikusgai pan-
taila batean, parte hartzen duten pertsonek 
argazki horien inguruan dakiten guztia azaldu 
dezaten.

Helburua argazkiari buruz ahalik eta datu 
gehien biltzea da (data, pertsonak, tokia, 
arrazoia, etab.), irudiari buruzko informazioa 
lortzeko eta udalerriko memoria historikoa 
aberasteko.

DOAKO JARDUERA.

JOSKETA TAILER 
SOLIDARIOA
Tailer-formatuko jarduera, non josteko trebezia bultzatzen den eta, aldi berean 
elkarbizitza, gizarte-harremanak eta entretenimendua sustatzen diren, bakar-
dade egoeretarako prebentzio gisa.

Umeentzako eta haurrentzako arropa josten da bai autogestioan, bai taldeka, 
eta jantzi horiek salgai jartzen dira ondoren, hilabete bakoitzeko bigarren larun-
batean Romon egiten den merkatuan. 

Biltzen den dirua ongintzazko kausa batera bideratzen da; kausa hori minbizia 
duten haurren ikerketa-elkarte bati lotuta egoten da normalean. 



OINARRIZKO
ZERBITZUAK +60
Romo Kultur Etxeko Nagusien Etxeak zenbait oinarrizko zerbitzuak ematen ditu 
3. Solairuan pertsona nagusien ongizaterako eta bizitza-kalitaterako onuraga-
rriak baitira. Honako hauek dira:

GIZONEZKOEN ILE-APAINKETA
ASTELEHENETIK OSTIRALERA 9:30 -13:30 eta 16:30 - 19:30

TELEFONOA: 674 808 696

EMAKUMEZKOEN ILE-APAINKETA
ASTEARTETIK OSTIRALERA 9:30 - 13:30 eta 16:00 - 19:30

LARUNBATAK 10:00 - 14:00

TELEFONOA: 674 808 362

PODOLOGIA
ASTEARTEA 9:00 - 14:00

ASTEAZKENA 9:00 - 14:00 eta 16:00 - 19:00

OSTIRALAK ALDIZKAKO 9:00 - 14:00 h.

TELEFONOA: 674 808 313

MASAJISTA
ASTELEHENA ETA OSTEGUNA 9:30 - 14:00

ASTEARTEA 16:00 - 19:00

Prezioak galdetu atezaintzan


