
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

IKASTOLEN TXOKOA 

Ikastolak Herriari jaialdia azaroaren 25ean egingo da Campos 

Elíseos antzokian (Bilbon), arratsaldeko 19:00etan. Sutan musikala 

arituko da. Informazio gehiago… 

 

 

Ikastolako Ohiko Batzar Orokorra 

2022ko Ohiko Batzar Orokorra, azaroaren 24ean OSTEGUNEZ arratsaldeko 

17:00etan (lehen deialdian), 17:30ean (bigarren deialdia) eta hala 

badagokio, 18:00etan (hirugarren deialdian) Ikastolako erdiko aretoan 

(Gernika Ibilbidea, 11) egingo dela jakinarazten zaizue. 

Batzarreko dokumentazioa bazkide diren familia eta ikastolako langileei emailez 

helaraziko zaizue hurrengo egunetan. 

 

 

Bazkidetza  

Udarregi Ikastola kooperatibako urteko bazkidetza-kuota azaroko 

erreziboarekin batera kobratuko dela jakinarazten dugu. Bazkidetza 

familiako da eta 12,02 euro ordaintzen dira. 

 

 

Jangela-batzordea 

Jangela-Batzordea martxan da eta bertan parte hartzera gonbidatu 

nahi zaitugu.  

Batzordea, zerbitzuaren funtzionamenduaren, antolaketaren eta 

menuen jarraipena egitea da. 

Hurrengo bilera, abenduaren 13an egingo da. 

Bertan parte hartu nahi baduzu, eman izena idazkaritzan. 

 

 

 

 

 

2022ko azaroaren 11n  10. zenbakia 

https://www.teatrocampos.com/espectaculo/sutan-musica/


Eskia denontzat 

Aurten ere, pandemia aurretik bezala eta neguko giroa 

aprobetxatuz, LH 5. mailatik gorako ikasleei zuzenduriko 

eski-aldia antolatu da. Bi irteera eskainiko dira: egun 

berean joan-etorrikoa eta asteburu osokoa.  

 
 

EGUN BEREAN JOAN-ETORRIA ASTEBURU OSOA 

NOIZ: 2023ko urtarrilaren 21ean. 

NORA: Arette-ra. 

MODALITATEA: ESKI ALPINOA eta SNOWA.  

SALNEURRIA: 75 euro 

Prezioan honako zerbitzuak sartzen dira: 

- Autobusez bidaia. 

- Ekipamenduaren alokairua: botak, bastoiak, 

kaskoa, eski edo snow-taulak (aukeraren arabera). 

- Begiraleak ikasleak zaintzeko  

- 2 orduko eski edo snow ikastaroa euskaraz. 

- Eguneko eski-asegurua. 

- Eguneko forfaita 

NOIZ: 2023ko urtarrilaren 21etk 22ra. 

NORA: Candanchu-ra 

MODALITATEA: ESKI ALPINOA eta SNOWA.  

SALNEURRIA: 230 euro 

Prezioan honako zerbitzuak sartzen dira: 

- Autobusez bidaia. 

- Ekipamenduaren alokairua: botak, bastoiak, 

kaskoa, eski edo snow-taulak (aukeraren arabera). 

- Begiraleak ikasleak zaintzeko  

- 2 orduko eski edo snow ikastaroa euskaraz bi 

egunetan. 

- Bi eguneko eski-asegurua. 

- Bi eguneko forfaita. 

- Mantenu osoa Villanuan. 
 

OHARRA: Eski-estazioan bertan gertaturiko istripuak aseguraturik daude, estaziotik kanpo 

gertaturikoak Gizarte Segurantzatik bideratuko dira. Bestalde, izen-ematea egiteak, 

komunak diren gastuei aurre egitea suposatzen du, nahiz eta ondoren atzera egin 

(autobusaren gastuak, monitoreenak, etab.). 

Izena eman duten familiekin irteera baino astebete edo bi aste lehenago bilera bat 

egingo da dena zehazteko eta zalantzak argitzeko. 

Bi irteerak egiteko gutxieneko taldea osatu beharko da. 

ORDAINKETA: Izen-ematearekin batera aukeratutako irteeraren kostua bere osotasunean 

ordaindu beharko da Nafarroako Rural Kutxan, ES60 3008 0259 1420 8481 3324 

(Kontzeptuan ikaslearen izen-abizenak) azaroaren 25a baino lehen. Ordainketa 

egiaztagiria izena emateko galdetegian bertan atxiki behar da, ez da idazkaritzan 

aurkeztu beharko. 

IZEN-EMATEA: Azaroaren 11tik 25era bitarte egin ahalko da izen-ematea, galdetegi hau 

betez.  

Edozein zalantza argitzeko, jarri harremanetan eskolakirola@udarregi.eus helbidean. 

Usurbilgo Jarduera fisiko eta kirolaren plan estrategikoa  

2022. urtean zehar, Usurbilgo Jarduera Fisiko eta Kirolaren Plan 

Estrategikoaren inguruko lanketa eraman da aurrera Usurbilen; 

galdetegiak, saio irekiak, etab. eginez. Hala, eginiko jardunen bidez, 

informazioa bildu eta datozen urteetarako lan lerroak definitu dira. 

Beraz, adieraziriko informazioa helarazteko, azaroaren 16an, 18:00etan, 

Potxoenean, Usurbilgo Jarduera Fisiko eta Kirolaren Plan Estrategikoaren 

aurkezpena egingo da.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1FcweCcCJolumGwca5p7Ne1fCkuo0m7lt5GJuIyHWOQdnCw/viewform
mailto:eskolakirola@udarregi.eus


 

 

 

 

 

Gela-bilerak 

Hau da Haur Eskolako guraso-bileren egutegia: 

 

TALDEA EGUNA ORDUA NON 

TXERRIAK Azaroaren 15ean  17:30 Seme/alabaren gelan 

TXIMELETAK Azaroaren 15ean  17:30 Seme/alabaren gelan 

ASTOAK Azaroaren 23an  17:30 Seme/alabaren gelan 

BEHIAK Azaroaren 23an  17:30 Seme/alabaren gelan 

MANTTANGORRIAK Azaroaren 23an 17:30 Seme/alabaren gelan 

 

 

 

 

 

LH 1eko familientzat oharra 

Azaroaren 15ean eta 16an LH 1eko ikasleei ikusmen-osasuna 

prebenitzeko froga batzuk pasatzera etorriko da Teresa 

Olabarria optometrista. 

Saio horien helburua ikasleen ikaskuntza-prozesuan eragina 

izan dezaketen ikusmen-arazoak antzematea da. Honako 

hauek baloratuko dira: ikusmen-zolitasuna (agudeza visual), 

begi-mugimenduak, begien koordinazioa eta ikusmen-

motorra garatzea, etab. Trebetasun horiek ikasleen ikaskuntza-prozesua aurrera 

eramateko oinarri direnez, edozein zailtasunen detekzio goiztiarra oso garrantzitsua dela 

uste dugu. 

Screening-aren prezioa ume bakoitzeko 14€-koa da. Bere seme-alabari frogak pasatzerik 

nahi ez duenak tutoreari jakinarazi beharko dio GAUR beranduenez. 

 

 

Igeriketa sustapenerako plana  

Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatutako programa baten barruan 

kokatzen da “Igeriketa plana”.  Udarregi ikastolak,  haurrarengan 

izan ditzakeen onurak kontuan hartuta, LH 2. mailan txertatzea 

erabaki du. 

Honela bada, LH 2A taldeko ikasleek azaroaren 28tik abenduaren 

21era (biak barne) igeriketa-ikastaroa egingo dute. Hemen argibide guztiak.  

 

LEHEN HEZKUNTZA  

HAUR HEZKUNTZA  

https://drive.google.com/file/d/1RuM8_o1-wQbzK80xtfKySkQSFC5HfUkh/view?usp=share_link


LH6ko familientzat oharra 

Honen bidez, LH6. Mailako ikasleei Euskaraldiaren irekiera 

ekitaldian parte hartzeko gonbitea luzatu diegula jakinarazi 

nahi dizuegu. Azaroaren 18an, Euskaraldia hasten da eta 

herrian prestatu den ekitaldian, besteak beste kantua izango 

da. Haurrek, Iñorkiñak musika taldea eta Kantu Taldearekin 

batera abestuko dute gelan musika irakaslearekin prestatutakoa.  

19:00etan hasiko da ekitaldia Mikel Laboa plazan (eguraldi txarra egingo balu frontoian) 

eta bilgunea, 18:45etan egingo dugu. Ekitaldia bera ordu erdi ingurukoa izango da eta 

gero, Iñorkiñak musika taldea izango da oholtzan.  

Anima ditzagun zuen seme-alabak Euskaraldian parte-hartzera! 

 


