
2010-2011 IKASTURTEA 

 

 
 

PARTAIDEAK:  JUBILATUAK, URDANETA, JAKINTZA 
 
Jakintza Ikastolako LH2ko Abesbatza, Urdaneta Ikastetxeko LH5ko Abesbatza eta Jubilatuen 
Abesbatza 

 
Norentzat antolatua: Ekintza irekia da haurren familientzako, Eguneko zentrokoentzako, 
Gureak-ekoentzako eta nahi duten herritar guztientzako.  
      
                   Gizonezkoak 13     Emakumezkoak 37 
 
Hartzailearen adina:    Haurrak    Nerabeak   Gazteak   Helduak   Nagusiak              
              
DATA: Martxoaren 14a. Ordua 11:15ean 

HELBURUAK: 
-Elkarrekin abestea, elkar hobeto ezagutzea.  
-Ongi pasatzea.  
-Lotsa gainditzea.  
-Musika zaletasuna lantzea eta partekatzea.  
-Eskolan egiten den musika-eskaintzari dimentsio berri bat eskaintzea 
 
EKINTZAREN DESKRIBAPENA/AZALPENA: 
Haurrek eta jubilatuek prestatutako emanaldiak elkarrekin partekatzen dituzte, kantuak, 
perkusioa, dantza, e.a. emanaldia antolatzen da. 
 

METODOLOGIA: 
Ikastetxeek prestatutako musika emanaldia eta jubilatuek prestatutako musika saioa batera 
eskaini dira martxoaren 1. astean. Horretarako, pausu hauek eman dira: 
 
1. Talde bakoitzak bere aldetik prestatu ditu abestiak. Eskolako ohiko programa jarraituz,  
jubilatuen aurrean abesteko aukeraketa bat egin dute, eta besteen aurrean abesteko.  
2. Programa edo txostena prestatu eta batera bidali. Urdaneta eta Jakintza ikastetxeek 
elkarrekin prestatu dezakete egitasmoa.  
3. Elkarrekin abesteko zerbait aztertu, saioak egin. Kantu ezagunen bat edo elkarrekin 
abesteko moduko zerbait prestatu.  



4.- Areto Nagusian antolatu emanaldia. Iaz jubilatuen egoitzan egin genuen, baina nahiko 
estua zen lekua. Aurten, talde gehiago izango ditugu eta gurasoak ere etorriko direla 
kontuan hartuta, beharbada Areto handi bat behar dugu. 
   
BALIABIDEAK: 
Areto Nagusia, abesbatza, musika tresnak, musika aparatua. 
Giza-baliabideak: Musika irakaslea, prentsako irakasle arduraduna, tutore bat. 
 

BALORAZIOA: 
Oso ona. Umeak asko motibatzen dira ekintza hauekin.  
Jarrera ere, oso ona izan dute. 
Gonbidapenak prestatu genituen, eta zuzenean gonbidatu genituen Eguneko Zentrokoak, 
eta beste talde batzuk e-mailez.  
Jaialdia ongi irten zen. Atsegina. 
Eguneko zentrokoak emozionaturik zeuden, 
denek batera Xalbadorren Heriotza abestu zuten. 
CD bat prestatu zen eta GoiTBra bidali zuten (UPVren eskaera).  
 

HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: 
Hobetu behar dira jendea ekintzetara erakartzeko estrategiak, agente guztien 
inplikazioarekin. Publizitatea ez da nahikoa jende erakartzeko. Hori ere hobetu daiteke. 
Kultur Asteko datak kontuan hartu. 
Aurretik zein talde joango diren pentsatu entsaioak egiteko. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
2011-2012 IKASTURTEA 

 

 
  
PARTAIDEAK:  JAKINTZA IKASTOLA, JUBILATUAK, URDANETA IKASTETXEA 
 

Nori zuzentzen zaio: Jubilatuak, Eguneko Zentrokoak, Jakintza eta Urdanetako ikasleen 
guraso eta aiton-amonak (60 pertsona inguru guztira) 

      

                   Gizonezkoak % 40     Emakumezkoak % 60 

 

Hartzailearen adina:    Haurrak    Nerabeak   Gazteak   Helduak   Nagusiak              

 

DATA: Martxoaren 19a, 11:15ean 

HELBURUAK: 
- Belaunaldien arteko elkartrukea sustatzea.  
- Elkarrekin abestea, hobeto ezagutzea.  
- Ongi pasatzea.  
- Lotsa gainditzea.  
- Musika eta dantza zaletasuna landu eta partekatzea. 
- Eskolan egiten den musika lanari dimentsio berri bat eskaintzea. 
 
EKINTZAREN DESKRIBAPENA/AZALPENA: 
Haurrek eta jubilatuek prestatutako emanaldiak elkarrekin partekatzen dituzte, kantuak, 
perkusioa, dantza, e.a. Denen artean programazioa antolatzen da. 
 

METODOLOGIA: 
Ikastetxeek prestatutako musika eta dantza emanaldiak eta jubilatuek prestatutako musika                  
saioa elkarrekin eskaini dira. Horretarako, pausu hauek eman dira: 
 
1.- Talde bakoitzak bere aldetik bere emanaldiak prestatu.  
2.- Programa prestatu ostean elkarrekin trukatu.  
3.- Elkarrekin abesteko zerbait aztertu. Kantu ezagunen bat edo elkarrekin abesteko 
moduko zerbait aukeratu.  
4.- Jubilatuen Areto Nagusian emanaldiak eskaini jubilatuek haurrei eta alderantziz. 
Amaieran, haurrek eta jubilatuek elkarrekin prestatutako saioa eskaini. 



BALIABIDEAK: 
Jubilatuen zentroko aretoa, musika tresnak, publizitatea (zentroan eta ikastetxeetan). 
 

BALORAZIOA: 
Oso ona, urtetik urtera jende gehiagok parte hartzen du, hori seinale ona dela iruditzen 
zaigu, gustura egiten den eta ikusten den ekitaldia dela esan nahi du. 
 
Jubilatuen San Jose programazioaren barnean txertatu da ekintza hau, Iaz ikuskizuna 
filmatu egin zen eta Goierri Telebistan emititu zen. Aurten, grabatzailea gaixo egon da eta 
ezin izan da etorri. Mota honetako difusioa oso garrantzitsua da zentroarentzat, 
 
Eguneko zentrokoak izugarri eskertzen dute beren errutinatik kanpo ekintzak antolatzea, 
oso pozik zeudela nabari zen. 
 
Haurrentzat oso motibagarria eta gustura gelditu ziren. 
Eszenatokia eta gela  txikiegia da, beraz,  koreografiak oso politak izan arren beste ekintza 
mota eraman beharko genuke.    
 

HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: 
Hurrengorako pinganilloa erabiltzea komeni da, aurkezleak saioari eman diezaion, izan ere, 
azken ikuskizunaren ostean publikoa hurrengo ikuskizunaren zain geratu baita, jakin gabe 
amaitu egin dela. 
 
Jendetza bildu zen, ikastetxeetako eta zentroko abesbatzez gain, Eguneko zentrokoak eta 
ikasleen guraso eta aiton-amonak publiko gisa. Hori dela eta, saio bakoitza ematen ari zen 
bitartean hurrengo taldeak kanpoan egon behar zuen zain, eta ezin zuten besteen 
emanaldiaz gozatu.  
 
Aste Kulturaletako datak kontuan hartu (datorren ikasturtea aldaketa egongo da). 
Beste ekintza mota bat eraman(txirula,perkusioa,abestiren bat...) edo ikasle gutxiago 
ekintza bakoitzean. 

 

OHARRAK: 
http://txikiweb.urdaneta.ikastetxea.net/Txikiweb/Eneko_eta_Ainara/Kukumiku_TB_1.html 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



2012-2013 IKASTURTEA 

 

 
 

PARTAIDEAK:  ZUHAIZTI ZENTROA, URDANETA IKASTETXEA,, JAKINTZA IKASTOLA,  
 

Norentzako: Jubilatuak, Eguneko Zentrokoak, Jakintza eta Urdanetako ikasleen guraso eta 
aiton-amonak (60 pertsona inguru guztira)   
                     Gizonezkoak % 40           Emakumezkoak % 60 
Hartzailaren adina: Haurrak, helduak. nagusiak 

 

DATA: 2013ko martxoaren 11 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/AZALPENA: 
JAKINTZA IKASTOLAKO L.H. 2: ABESTIAK-MIREN MARTIN (50 p) 
JUBILATUAK: UMORE ONA ABESBATZA- AMALIA IBAÑEZ (38 p) 
URDANETA IKASTETXEA L.H.4: DANTZAK- LEIRE OTAEGI (71 p) 
 

BALIABIDEAK: 
Materialak: Musika instrumentuak, kasetea eta anplifikadoreak. 
Pertsonalak: Musikako irakaslea, telebistako irakasle arduraduna, 2 tutore. 
 

BALORAZIOA: 
Ekintza egokia, haurrentzat oso motibagarria eta gustura gelditu ziren.  
Eszenatokia eta gela txikiegia da, beraz, koreografiak oso politak izan arren beste ekintza 
mota eraman beharko genuke. 
 

HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: 
- Aste kulturaleko datak kontuan hartu (datorren ikasturtean aldaketa egongo da) 
- Beste ekintza mota bat eraman (txirula, perkusioa, abestiren bat…) edo ikasle 

gutxiago ekintza bakoitzean 
 

 
 

 



 

2013-2014 KASTURTEA 

 

 
 

PARTAIDEAK:  ZUHAIZTI ZENTROA, URDANETA IKASTETXEA,, JAKINTZA IKASTOLA, 
GARAGUNE  

 

LH 5-6 (65), LH2 (49), Umore ona (38 – 13 gizon), partaideak 50 (14 gizon) 
Nori zuzentzen zaio: Irekia. Eguneko zentrokoak, partaideak eta ikusleak. 
Gizonezkoak %  40     Emakumezkoak % 60 
Hartzailearen adina: Haurrak, helduak eta nagusiak.           
 

DATA: 2014ko martxoaren 17a 

HELBURUAK: 
• Belaunaldien eta talde ezberdinen arteko esperientziak partekatzea (bizi-etapa 

desberdinekoak eta funtzio anitzekoak), pertsona gisa aberasteko. 
• Zahartzaroko estereotipoak aldatzea, gaixotasunetik ( mendekotasunetik) berezitu 

eta bizitzaren ziklo eta prozesu gisa hartzeko. 
• Euskal kulturari eta tradizioari eutsiz, denen artean parte hartzea bultzatzea eta 

batez ere Garagunekoen partaidetza handitzea. 
• Beste giza- errealitate batzuetan elkartasuna eta sentsibilitatea sustatzea. 
 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/AZALPENA: 
Haurrek eta jubilatuek prestatutako emanaldia da. Bakoitzak bere kantuak, perkusioa, 
dantzak… erakusten ditu, gainerakoekin konpartituz. 
 

BALIABIDEAK: 
Giza baliabideak: Zuzendariak eta abeslariak, Garagunekoak. 
Materialak: musika tresnak, audio instalazioa, gela handia eta txikiak (aldagelak). 
Difusioa: Zuhaiztiko programa. Urdaneta barneko telebista programarako grabatzeko 
tresnak eta erreportariak. 
Antolaketa bilerak (2) 
 

BALORAZIOA: 
Iazko ildo beretik antolatu da ekintza.  
Aurten, inplikatutako eragile guztien artean bi koordinazio-bilera egin dira ekintzaren 



koordinazioa hobetzeko, eta gainera helburu berri bat ezarri da; Garagunekoek ekitaldian 

aktiboki parte hartzea baina  ez soilik ikusle moduan. Horretarako ikastetxeetako 
entseguetan parte hartzea eta musika tresnak erabiltzea ere adostu da, baina azkenean, ezin 
izan da helburua bete. Honela, Garagunekoak aurkezleak izan dira, eta Eguneko Zentroko 
aiton- amonak eta senitartekoak ikusleak. 
 
Ondo baloratu da Garagunekoek aurkezpenean parte hartu izana, nahiz  eta pena izan den 
ekitaldian bertan parte hartzeko aukera ez izan, hasiera zen asmoa bezala. 
Hala ere, esperientzia atsegina eta gustukoa izan da bai partaideentzako eta bai 
ikusleentzako. 
 
Belaunaldien eta talde ezberdinen arteko esperientzia partekatua izan da. Eta denek batera 
Urdangarinen abesti bat abestu dute emanaldia bukatzeko. 
Talde guztientzako ekintza berezia izan da, euren eguneko programatik kanpokoa eta 
ekintza euskaraz izan delako. 
 
Espazioa txikia gelditu da horrenbeste pertsonentzako eta arazo tekniko batzuk izan dira. 
Hala ere, aurrera begira ekintza bertan egiten jarraitu nahi da.  
 
Zuhaiztiko zibergelakoek erreportaje grafikoa sortu dute.  
Jakintzakoen esanetan, positiboki baloratzen dute beraien parte hartzea ekitaldi 
honetan,izan ere, aberasgarria baita haurrentzat beste adin eta giza taldeekin horrelako 
jarduerak partekatzea. 
 

HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: 
Garagunekoen parte hartzea handitzea eta ikastetxeetako entseguetan parte hartzea lortu 
nahi da ekintza iraunkorragoa izan dadin. Baina horretarako lehen bilera lehenago egin 
beharko litzateke, izan ere, eskolan musika astean behin bakarrik izaten dute, eta 
ordutegiak bateratzea ez da erreza  izaten.  Horretarako eta garaiz ibiltzeko datorren 
ikasturterako urriko antolaketa bilera, hau da, eragile guztien arteko bilera erabiliko da. 
 
Espazioarena ere hobetu behar da,  adibidez, partaideen kopurua gutxituz. 
Garagunetik, belaunaldien arteko harremanak bultzatzeko, urtean zehar beste ekintza 
batzuk antolatzea proposatu da. Adib: Eskubideak jorratzean, adineko pertsona batek, gerra 
garaiko esperientziak kontatzea, bai garaguneko zentroan edo beste espazio batean. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2014-2015 IKASTURTEA 

  

 
 
ARDURADUNAK: ZUHAIZTI ZENTROA, URDANETA IKASTETXEA, 

JAKINTZA ETA GARAGUNE  

PARTAIDEAK:  LH 5-6, LH2, Umore ona abesbatza, Garagunea 
 

NorentzaT: Irekia. Eguneko zentrokoak, partaideak 
Gizonezkoak %  40     Emakumezkoak % 60 

 

Hartzailearen adina:    Haurrak   Nerabeak   Gazteak   Helduak   Nagusiak        
    

DATA: Martxoak11 

HELBURUAK: 
Belaunaldien eta talde ezberdinen arteko esperientzia partekatua izan da eta honako 
helburu orokorrak landu ditugu: 
• Esperientziak trukatzea udalerriko talde desberdinen artean (bizi-etapa desberdinekoak 

eta funtzio anitzekoak), partaidetzaren bitartez pertsona gisa aberasteko.  

• Zahartzaroko estereotipoak aldatzea. Umeek adinekoak ezagutu behar dituzte gizarteari 

ekarpenak eginez eta bertan aktiboki parte hartuz.  

• Zahartzea bizitzaren ziklo eta prozesu gisa hartzea eta gaixotasunetik (mendekotasuna) 

bereiztea. Zahartzaroa bizitzaren ziklo jarraituaren barnean kokatzea.     

• Helburu jakin baten alde lan egitea: euskal kulturari eta tradizioari eustea. Eguneko 

zentroko adineko pertsonak (mendekotasuna dutenak) eta Garaguneako pertsonak 

festa-giroan murgildu, eta partaide bihurtu. Beste giza-errealitate batzuetan elkartasuna 

eta sentsibilitatea sustatzea.  

 

Landutako balioak 

Elkar ezagutza ekintza partekatu eta aktibo batean. Denon artean sortu eta burutu dugu 
ekintza. Denok partaide izan gara. Ekintza barneratzailea. 
 



EKINTZAREN DESKRIBAPENA/AZALPENA: 
Zuhaiztiko Urteurreneko egitarau berezian txertatzen da ekintza hau.  
Erakunde bakoitzak beraien emanaldia prestatu du eta aurten Garaguneko partaide batzuk 
entseguetan parte hartu dute, iazko helburua lortuz.  
Emanaldia. Aurkezpena (aurten 1. aldiz) zuhaiztiko bi kidek egin dute, gaztelaniaz eta 
euskaraz. Gero txandaka erakunde bakoitzak beraien emanaldia (dantza eta kantu) eskaini 
du, eta azkenean denon artean “Ikusi mendizaleak” abestu dugu.  
 

METODOLOGIA ekintza antolamendua (burututako bilerak, burutze faseak eta 
ebaluazioa nola egiten den): 
Izandako bilerak 
Urriak 1 – urteko plannina lotzeko eragileen arteko bilera (Zuhaiztin) 
Otsailak 18 – 2. bilera 
Martxoak 11 – aurretik gelditu ginen gelak eta musika antolatzeko.  
Ebaluazio bilerarik ez da egin. 

BALIABIDEAK: 
Giza baliabideak: zuzendariak eta abeslariak,  garagunekoak, zuhaiztikoak 
Materialak: musika tresnak, audio instalazioa, gela handia eta txikiak (aldagelak) 
Difusioa: Zuhaiztiko programa. Urdaneta barneko telebista programarako grabatzeko tresnak eta 
erreportariak. 
 

BALORAZIOA: 
Iazko ildo beretik antolatu da ekintza.  
Esperientzia atsegina eta gustukoa izan da partaideentzako eta ikusleentzako. 
Belaunaldien eta talde ezberdinen arteko esperientzia partekatua izan da. Aberasgarria 
denontzat. Eta denok batera herriko abesti bat abestu dugu emanaldiaren bukaeran. 
Bukatzeko denon artean kafetegian zerbait hartzea proposatu zen, hartu-emanak 
sakontzeko, baina ezinezkoa izan zen asteazkena zelako eta azoka eguna zenez, kafetegian 
ez zegoen egiterik jendez gainezka baitzegoen.  
Ikusleak eguneko zentroko aitona-amonak eta senitartekoak izan dira. Eta oso gustura egon 
dira.   
Talde guztientzako ekintza berezia izan da, euren eguneko programatik kanpokoa. 
Euskaraz.  
Espazioa txikia gelditzen da horrenbeste pertsonentzako. Baina ekintza bertan egiten 
jarraitu nahi da. Dena primeran atera da.   
Zuhaiztikoak eta Urdanetakoak erreportaje grafikoa sortu dute.  
 

HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: 
Hurrengorako ekintza beste egun batean egitea proposatu dugu, bukaeran denon arteko 
luntxa egiteko kafetegian. Aurten bezala antolaketa bilera denboraz egin behar dugu. 
 

 


