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1.-SARRERA 

 

Hiriak edo udalerriak, elkarrekin bizitzeko aukera eskaintzen digu. Testuinguru horretan 

ezinbestekoa da tokiko erakundea edo Udala, horixe baita herritarrak gertuen duen 

administrazioa; ez dugu ahaztu behar, gainera, haren eginkizun nagusia herritarren 

premiei erantzutea dela. 

 

Errealitate hori aintzat hartuta eta bidean sor litezkeen oztopoei aurre egin nahian, 

1990ean, Herri Hezitzaileak izeneko mugimendua sortu zen, herritarren bizi kalitatea 

hobetzeko lankidetza foro bat eskaintzeko asmoz. H.H.N.E. (Hiri Hezitzaileen 

Nazioarteko Elkartea) elkarteak Udalerri askoren lanak eta esperientziak koordinatu 

eta gaiaren inguruan bilerak eta Kongresuak antolatzen ditu. Hiri Hezitzaileen 

Elkarteak, munduan zehar, 400 bazkidetik gora ditu. Europa hiri garrantzitsuenak ere 

barne daude eta Euskal Herrian 5 dira, oraingoz, Hiri Hezitzailea bihurtu nahian lanean 

jardun diren Udalak: Barakaldo, Bilbo, Donostia, Gasteiz eta Zarautz.  

 

Gaur egun, hiriak –handiak nahiz txikiak– ezin konta ahala aukera ditu hezkuntzan, 

sekula baino gehiago. Baina, aldi berean, hartan hezkuntzaren kontrako indarrak eta 

joerak eragin dezakete. Aldez edo moldez, hirian badira lanabes garrantzitsuak osoko 

prestakuntzari begira: hiria sistema konplexua baita eta, aldi berean, hezkuntza-eragile 

etengabea, anitza eta alderdi askotakoa, eta gauza da heziketaren kontrako eragileak 

indarrik gabe uzteko. 

 

Hiri hezitzaileak berezko nortasuna du, bere herrialdean bertan txertatua. Beraz, 

hiriaren nortasuna eta bera parte den lurraldearena elkarren mendeko dira. Hiri 

hezitzaileak eginkizun hezigarria landu eta garatu behar du ohiko eginkizunekin batera 

(ekonomikoa, soziala, politikoa eta zerbitzuak ematea), eta bere biztanle guztien 

prestakuntza, sustapena eta garapena izan behar ditu gogoan.  

 

Arrazoi sozial, ekonomiko eta politikoek justifikatzen dute eginkizun hori; eta, batez ere, 

bizikidetzan oinarritutako kultura eta prestakuntza arloko proiektu eragingarria lortzea 

izan behar dute helburu. Honatx XXI. mendeko erronka handiak: lehenik eta behin, 

hezkuntzan “inbertitzea”, pertsonarengan, pertsona gauza izan dadin bere giza 

ahalmena adierazi, berretsi eta garatzeko, betiere bere berezitasunarekin, 

sormenarekin eta erantzukizunarekin bat. Bigarrenik, berdintasun osoko baldintzak 

sustatzea guztiek besteen errespetua senti dezaten, besteenganako begirunetsu izan 
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daitezen, harremanetan sartzeko gauza. Eta, hirugarrenik, ahal diren alderdi guztiak 

erabili behar dira, hiriz hiri eta inolako bazterkeriarik gabe, egiazko ezagutza-gizartea 

eraikitzeko. Xede horretarako aurreikuspenen artean, besteak beste, herritar guztiek 

sarrera erraza izan beharko dute informazioaren eta komunikazioen teknologietan, 

jendearen garapena ahalbidetzen dute eta. 

 

Hiri hezitzaileak, beren hezkuntza-erakunde formalen bidez eta esku-hartze ez-

formalen (xede hezigarria duten ekimenak hezkuntza araututik kanpo) eta informalen 

bidez (ez dute xede hezigarririk eta ez daude planifikaturik) elkarlanean arituko dira 

bata bestearekin edo denen artean esperientziak trukatzeko.  

 

Esandakoa laburtuz, Udalerria hezitzailea dela esaten dugunean, hauxe nabarmendu 

nahi dugu: udalerriak asmo hezitzailea txertatzen du bere dimentsio urbanoan. Hori 

horrela, herritarrek eta Administrazioak hiru mailatan lan egin behar dute, Udalerri 

Hezitzaileen oinarriek dioten bezala:  

o Informazio egoki eta gardena eman 

o Herritarren parte-hartzea 

o Premien, proposamenen eta aurrerantzean egin beharreko ekintzen 

ebaluazioa.  

 

Udalerria, ondorioz, hezkuntza eragilea da. Eta arlo berriak bereganatu behar ditu, 

orain arte hezitzailetzat jo diren arloekin uztartzeko. Horrez gain, ezinbestekoa du 

koordinazioa eta zeharkakotasuna lan egiteko orduan. Hiri hezitzaileaz ari garenez 

ezin ditugu ahaztu behar oinarrizko kontzeptua hauek: 

 

o Udalerrian ikasi . “Hezkuntza edukiontzi” askotarikoa eta aniztuna da. Talde 

honetan daude eskola sistema eta hezkuntza establezimendu ez-formalak, hala nola 

aisialdiko taldeak, animazio soziokulturala, helduen etengabeko hezkuntza zentroak, 

etab. 

 

o Udalerriarengandik ikasi . Udalerriak hezkuntza ez-formala eskaintzen du, eta 

bertan kultura eta zibismoa ikas daiteke berez, baina, era berean, beste hainbat balore 

bereganatzen dira bertan: agresibitatea, marjinazioa, sentsibilitaterik eza, kontsumismo 

neurrigabea, etab.  
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o Udalerria ezagutu . Udalerria esatean, identitatea, lekuaren jabetza, 

partaidetza esan nahi dugu. Bertakoa sentitzea da norberaren auzoaren eta udalerri 

osoaren eskaerei erantzuteko edo haiek bideratzeko ardura hartzea.  

 

Horrela Udalak, haien hurbiltasuna dela-eta, herrietako eguneroko bizimoduan izaten 

diren arazoei aurre egiteko gune egokiak direla argi ikusten da. 

 

ORDIZIA, HIRI  HEZITZAILE PROIEKTUA MARTXAN 

 

Ordizia, HIRI HEZITZAILEA Proiektua martxan jartzeko ideia eta aurreneko pausuak 

Ordiziako Udaleko Euskara, Kultura eta Hezkuntza Departamentuak eman zituen eta 

bereziki bertako arduradun eta zinegotzia den Belen Maizak. Asmoen berri Gobernu 

Batzordeari, eta Udalbatzari aurkeztu eta proposamena onartu ondoren, ondorengo 

ekintza Euskal Herriko Unibertsitateko ikasleen lankidetza eskatzea izan zen, proiektua 

sustatu eta koordinatzeko.  

 

Jarraian Ordizia Hiri Hezitzailea Proiektuaren ildo nagusiak zehaztu ziren: 

o Hiri Hezitzaileen inguruan informazioa eskaini 

o Ordiziako Udalak gaur eguneko erronkei erantzuteko modu berri bat eraikitzen 

hasi 

o Udala eta Herritarren Elkarlana bultzatu 

o Esperientziak aukeratzeko irizpideak definitu eta esperientzia zehatzak 

bideratzen hasi 

o Lortutako emaitzen azterketa eta ebaluazioa 

 

Proiektua 2008ko urtarrilaren 16an aurkeztu zen jendaurrean, Ordiziako D´ Elikatuz 

zentroan. Bilera hartan, proiektuaren helburuen berri eman zitzaien komunikabideei eta 

gerturatutakoei. 2008ko urtarriletik ekainera, hainbat bilera egin ziren erakundeekin, 

udal teknikariekin eta herritarrekin. Lehen fasean parte hartu zuten udal ordezkariek 

eta teknikariek. Bigarren fasean herritarrak, elkarteak eta gizarte taldeak izan ziren 

protagonistak.  

 

Hiri Hezitzaileen eduki teorikoaz aritu ondoren, hiri hezitzaile ikuspegitik hausnarketa 

egin zen Ordiziako egoeraz, herritar eta elkarteetako zenbait ordezkariekin. 

Hausnarketa horren ondorioz, esparru guztietara iristea ezinezkoa izango zela ikusiz, 

zenbait gaiei arreta berezia jartzea erabaki zen, horrela: Inmigrazioa, Kultura, 

Komunikazioa, Aisialdia eta Kirola, Eskola eta Hezkuntza eta Euskara. 
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Aipatutako gaiak aztertu ondoren, lehentasuna Aisialdiko ekimenei eman zitzaien. 

Horrela 2009ko uztailean herritarrei eta elkarteei galdeketa egin zitzaien. Galdeketa 

egitearen helburua, Aisialdian herritarrek zuten partaidetza-maila aztertzea izan zen 

eta hau aztertuz aukera izatea proposamenak landu eta garatzeko. Galdeketa 200 

herritarrei egin zitzaien: gizon eta emakume, neska eta mutil, gazte eta nagusiei. 

Herriko hainbat elkarteri egindako elkarrizketak ere kontutan hartu ziren, eta Agenda 

2000 eta esparru honi buruzko prentsako berriak. 

 

Diagnostikoa egin ondoren, indargune eta ahulguneak identifikatu eta lehentasunak 

zehazten joan ginen. Hurrengo urratsa, denen partaidetza bultzatu nahian, Udal 

erakunde, herriko elkarte eta herritarren artean elkarrekin proposamen zehatzak 

sortzea izan zen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- HELBURUAK 
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OROKORRAK, ORDIZIA HIRI HEZITZAILEA 

Hiria Hezitzailea dela diogunean, zera adierazi nahi dugu: hezitzailea izateko nahia, 

asmoa, intentzioa duela. Asmo honek konpromiso politikoa bat eskatzen du, baina 

hiritarren konpromisoa ere ezinbestean erantsi behar zaio. Elkarrekin, hiritarrek eta 

Administrazioak, hiru maila dituen lanari aurre egin behar diote, Hiri Hezitzailee 

oinarrietan ageri den bezala: 

o Informazioaren azalpen egokia eta gardena 

o Hiritarren parte hartzea 

o Beharren ebaluazioa, proposamen eta ekintzak etorkizunean garatzeko 

 

Aipatu, 2009ko diganostikoaren ondoren, zenbati helburu zehaztu ziren. Baina urteak 

aurrera joan ahala helburu horiek egokitu eta garatzen joan dira. Gaur egun zehazten 

ditugun ondorengo helburuetara iritsi arte. 

 

Ordizian dauden Elkarte eta taldeak elkarrekin aritzeak badu bere garrantzia. Gure 

proiektuan elkarrekin lanean aritu diren talde batzuen kooperazioa azpimarratu nahi 

dugu. Honela, hiri hezitzaile proiektuan elkarteen arteko elkarrizketak  berebiziko 

garrantzia izango du eta ekintza guztietan, elkarteen arteko elkarlana bilatuko da.  

Horrela helburu hauek lortuko ditugu: 

o Elkarte eta eragileen arteko harremana hobetzea. 

o Lankidetza eta trukaketa indartzea. 

o Ekintza batzuk elkarrekin antolatzea. 

o Ekintza batzuen zeharlerrotasuna lantzea. 

 

 

BELAUNALDIEN ARTEKO ELKARTRUKEA 

Belaunaldien elkartrukearen xedea, pertsonen garapen integrala eta elkarbizitza 

soziala lortzea da, pertsonen integrazio soziala oztopatzen duten egoerak aldatuz eta 

horretarako hezkuntza prozesuez baliatuz. Honela, kolektiboaren ongizatea 

esanguratsuki hobetzea eta ondorioz, herritarren bizi kalitatea hobetzearen jomuga 

zilegizko bihurtzea bilatuz. 

Hiri Hezitzaile proiektuaren barnean, komunitate mailan hainbat ekintza burutzen dira, 

ondorengo gaiekin erlazionatzen direnak: ingurugiroa, folklorea, elikadura osasuntsua, 

bizi istorioak, oraingo eta lehengoko hezkuntza programak, herriko historia eta 

zerbitzuak etab. Ekintza horiek, heldu eta gazteen artean burutzen dira, non helduenek 

euren bizi espererientzietan jaso dituzten ezagutzak transmititzea bilatzen den. Honela, 
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gazteenenen ezagutza akademikoarekin lotuz, partaide bakoitzaren formazioa 

sendotzea eta ondorioz herri oso baten ezagutza aberastea lortzen da. Beraz, esan 

daiteke, elkarrekin burutzen dituzten ekintzen bidez,  pertsona helduen eta gazteen 

artean harreman berezia eta aberatsa sortzen dela.  

 

Horrez gain, pertsona helduak, norbere historiaren jabe direnez, gazteenei eta 

komunitateari beren denbora eta dedikazioa eskaintzen die modu desinteresatuan, eta 

horrek, eskola edo formazio prozesuan dauden gazteei, helduekin dituzten 

harremanen bidez,  ikaskuntza esanguratsua garatzea ekartzen die. Izan ere,  

ikastetxean jasotako ezagutza indartu eta helduenengandik jasotako ezagutza eta 

kultura transmisioaren jabe izateko aukera ematen die. Eurek ondorengoei ere 

jasotako ezagutza eta norberak eraikitzen duena zabaltzeko aukera emanaz. Azken 

batean, helduenen ezagutza eta herriko kultura, errealitatea hobetzeko ezagutza gisa 

ulertzen da, beharren arabera aldatuz joango dena. 

 

Paulo Freirek dioen bezala:  
 

 

 

 

 

 

 

Honela, hiri hezitzaileak, gazteen eta adinekoen elkar ezagutzea bilatzen du.  

Horretarako, aurreiritziak baztertuz lankidetzan jardutea xede hartuz. Horretarako 

helburu zehatz hauek zerrendatu ditugu: 

o Belaunaldien arteko ulermena eta errespetua lantzea 

o Gazteak partaidetzan eta lankidetzan heztea 

o Helduak, jubilatuak, ekimen solidarioetan txertatzea 

o Adinekoen eta helduen esperientzia aprobetxatzea gazteei eskaintzeko  

o Gazteen esperientzia helduei eskaintzea  

o Elkarrekin ekimen batzuk antolatzea 

EUSKARA ETA EUSKAL KULTURA 

Euskara Euskal Herriko berezko hizkuntza da eta herri osoaren ondare. Berdintasun 

sozialetik urrun egonik lehentasunezko tratamendu berezitua emango dio Udalak 

euskarari. Horregatik, euskara hiritar guztiak integratzeko funtsezko elementu 

bilakatzea nahi dugu.  
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Euskararen ezagutza eta erabilera zabaltzeko hainbat eragileren lana azpimarratzea 

ezinbestekoa da; HABE, AEK, Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak, Udalak eta, azken 

batean, euskararen alde lan egiten duen herritar oro.  

 

Ordiziaren kasuan euskararen ezagutza igo egin da azken urteotan (%66 1986an eta 

%78 2011ean) Soziolinguistika Klusterraren datuen arabera, baina erabilera aldiz ez 

dator bat ezagutza datuekin: 2011ean %38,6koa zen euskararen erabilera egindako 

kale neurketetan. Horregatik eta Euskara 21 gogoeta prozesuaren ondorioekin bat 

eginez, erabilera handitzea da erronka nagusienetako bat. Erabilera datuak jaitsi egiten 

dira adinaren arabera: Era honetan haurren (2-14 urte) %57ak erabiltzen du euskara 

kalean, gazteen (15-24 urte) %44,1ek, helduen (25-64 urte)%30,1 eta adinekoen (>64) 

%24,8ak.  

 

Hiri Hezitzaile proiektuak, euskararen arloan, ondorengo helburuak zehaztu ditu:  

 

o Ordiziako udalerrian euskararen normalizazioa bultzatzea. 

o Euskararen ondorengoetaratzea, hau da, belaunaldien arteko loturak indartzea.  

o Euskararen erabilera zabaltzea. Euskararen aldeko auzogintza eta 

zerbitzugintza. 

o Euskararen elikadura indartzea. Euskaldun berriak duen hizkuntza ezaguera 

sendotzea harreman sare euskalduna zabalduz euskal kulturaren 

aberastasunaz jabetu daitezen.  

o Euskara eta Euskal Kulturaren arloan egiten diren ekimenak uztartzea elkarren 

arteko koordinazioa bultzatuz eta herriko euskara eta kultur elkarteak beste 

egitasmoetara gerturatuz.  

o Herri nortasuna hedatzea; Ordiziako ohiturak, hizkuntza, toponimia… 

o Euskara integratzeko elementu gisa etorri berrientzat. Programa bereziak 

eskaini Ordiziara bizitzera etorri direnei euskararen bitartez herri bizitzan 

txertatzeko aukera izan dezaten.  

 

EMAKUMEA ETA GENERO BERDINTASUNA 

Gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna utopia bat da oraindik gaur egungo 

gizarteetan. Baina, bataren zein bestearen arteko ezberdintasunak aintzat hartuta, 

aukera eta eskubide berdintasunarekin amets egiten duten gizabanakoak asko dira, 
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gizon nahiz emakumeak. Berdintasunaren utopia errealitate bihurtzeko asko dago 

oraindik egiteko, baina bideak ibilian osatzen dira. 

Genero berdinasuna lortzeko bidea, helburu sozialak jarraitzea da eta horretarako 

hezkuntza eta gainerako erakunde sozialen partaidetza ezinbestea da. Izan ere, 

genero bereizketa gizartean errotuta dugu eta aldaketa bat eman nahi bada, 

gizartearen bidez eman beharko da.  

Gaur egun Gizartearen etengabeko garapenak betebehar berriak sortu ditu eta hori, 

erronka iraunkorra bihurtu da erakunde ezberdinentzat. Honela, azken hamarkadetan, 

gizartearen beharren artean emakume eta gizonen arteko berdintasuna lortzeko 

premia nabarmendu da eta aldi berean, emakumeak gizartean duen tokia aldarrikatzen 

du.  

Honela, berdintasuna, gizartearen egitura eta funtzionamenduaren aldaketan oinarritu 

behar da derrigorrez. Izan ere, generoen rolak gizartean eratuak dira eta generazio 

batetik bestera transmititzen dira. Hau da, emakumeen eta gizonezkoen berdintasuna 

lortzeko gizarteak aldatu ahal izango ditu rol horiek, eta horretarako herritarrak 

berdintasunean hezi beharko ditugu. Alde batetik, neska eta mutilen hezkuntza 

eskubide berdinasuna ziurtatzeak, eskolarako eta formaziorako sarbide aukera 

berdintasuna izatea esan nahi duelako eta bestetik, hezkuntzaren bidez, pertsonen 

garapen pertsonala eta soziala bilatzen dugulako.  Hori dela eta,  pertsonen ikuspegia 

aldatzeko eragile nagusi hezkuntza izango da.  

Ordiziako udalak 2013. urtean II. Berdintasun plana aurkeztu zuen, 2013-2016 

bitarterako helburuak jasoz. Hala nola, herriko errealitatearekin bat egitea bilatuz. Plan 

hau, Emakunderen VI. Berdintasun Plana eta Emakumeen eta Gizonen 

Berdintasunerako II. Foru Plana oinarri hartuta osatu da . Planean jasota dauden 

lehentasun azpimarragarrienak ondokoak dira: Mainstreaming-a, edo «genero 

ikuspegia zeharkakotasunez udal jarduera eta maila guztietan txertatzea, emakumeen 

parte hartze soziopolitikoa areagotzeko» politikak lantzea, edo herritarren artean 

«aukera eta tratu ezberdintasunekin behin betiko amaitzea». Gizonen eta emakumeen 

erantzukidetasunean ere eragin nahi du planak eta, baita, «emakumeen aurkako 

indarkeriarekin amaitzeko» neurriak hartzerakoan ere. 

Honela, hiri hezitzaile proiektuaren bidez, plana praktikara eramatea bilatu da. 

Emakumezkoen eta gizonezkoen artean tratu eta aukera berdintasuna  lortzeko, 

ondorengo helburuak zehatuz: 
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o Emakumeen eta gizonezkoen eskubide berdintasuna aldarrikatzea. 

o Emakumeekiko herritarren jarrerak lantzea, errespetua eta sentsibilitatea 

aldarrikatzea. 

o Emakumeen aldean lanean ari direnekin harremanak estutzea. 

o Elkarrekin lan egitea. 

o Ordiziar gazte, heldu eta nagusiei, emakumeen inguruko ekimen ezberdinen 

berri eman bertan parte hartzea bultzatzea. 

 

 

GAZTERIA ETA PARTAIDETZA 

Gazteak herriko partaide diren aldetik, herriaren garapenean agente garrantzitsuak 

dira. Badira era antolatuan jarduten duten gazte taldeak, beste batzuk berriz, adin 

gaztegoetan udalak dituen zerbitzuez baliatzen direnak. Horiek denak herriaren 

garapenean ekarpen garrantzitsuak egiten dituzte, euren ekintzak aurrera eramanez 

eta herriari nortasuna eta bizipoza eskainiz. Gazteek egiten duten lan honek garrantzi 

handia du beraien garapen pertsonalerako eta baita ere herriaren heziketarako.  Izan 

ere, ekintza hauen bidez norbere sormena, elkarlana, harremanak etab. garatzen 

dituzte eta aldi berean herriaren partaide biziak bihurtzen dira. Hori dela eta hiri 

hezitzaile barnean funtsezko papera jokatzen dute. Honela, helburu hauek lortu nahi 

dira proiektu honen barnean: 

o Herriko baliabideen erabileran eta egiten diren ekintzetan gazteen parte hartzea 

sustatzea. 

o Gazteen sormena, harremanak  eta lankidetza bultzatzea. 

o Elkarren arteko errespetuan jardutea. 

o Herria norberaren bizilekutzat hartzea eta herriak dituen elementuekiko 

errespetuz jokatzea. 

o Komunitate mailan gazteen errealitate ezberdinen sentsibilizazioa bultzatzea. 

o Herriko gazteen arteko harremanak bultzatu eta beraien artean giro ona 

sortzea. 

GIZARTE INKLUSIOA ETA INTEGRAZIOA 

Nazio batuen gizakien aholkularitzarako programan (Hábitat II, 2000)  herri inklusibo 

baten ondorengo definizioa jasotzen da: “Edonork, bere egoera ekonomikoa, sexua, 

adina, arraza, erligioa edo ezaugarrien arabera, produktiboki  eta positiboki herriak 

eskaintzen dituen aukeretan parte hartzea ahalbideratzen duen lekua da.” 
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Pobrezia, marjinazioa eta esklusio soziala gizarte garaikideko dinamika sozialetan, 

ekonomikoetan eta politiketan presente dauden kontzeptuak dira, gizarte beraren 

garapenari loturik doazen fenomenoak. Egoera hauek sortzen dituzten arrazoi 

ezberdinak, pertsonen eguneroko bizitzako hainbat eremutan topatzen diren 

hutsuneekin erlazionatzen dira, hala nola; hezkuntza, etxebizitza, osasuna, erlazio 

pertsonak eta sozialak eta lanbideak. Honela, faktore hauen bateratzeak pertsona edo 

familia berean ondorio desatseginak zein bazterketa soziala ekartzen ditu, alegia, 

gizarteak eskaintzen dituen aukera ezberdinen eta zerbitzuez kanpo geratzea ekar 

dezakelarik. 

Baina honelako egorak sahiestu daitezke eta hauen eragina gutxitu, beti ere, herri 

mailako politika edo praktika inklusibo sustatzen badira. Hain zuzen, pertsona edo 

familia hauen parte-hartzea bultzatuz eta euren arraza, erlijio, egoera edo ezaugarriak 

onartu eta errespetatuz, beste herritar bat gehiago kontsideratuz. 

 

Hori dela eta, hiri hezitzaile proiektuak egoera horiei aurre egin eta gure herrian 

baztertze arriskuan egon daitezkeen pertsonei herrian parte hartzeko aukera eskaini 

nahi dizkie. Herria ezagutuz, herriko ekintzetan parte hartuz eta harreman berriak 

sortuz, pertsona guztien  bizitza kalitatea hobetu dadin. 

Honela, gizarte inklusioa eta integrazioa lortzeko, ondorengo helburuak zehaztu dira: 

 

o Herritar guztien integrazioa eta herriko bizitzan parte hartzea bultzatzea. 

o Gure herriak dituen zerbitzuak, baliabideak herritarrei irekitzea. 

o Eskubide berdintasuna bermatzea. 

o Herritar oro, Ordizian dugun kultur aniztasunaz jabetzea. 

o Zenbait balio garatzea: solidaritatea, errespetua, berdintasuna,tolerantzia… 
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2013-2014 URTEKO PLANGINTZA: EGUTEGIA EKIMENAK 
IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA UZTAILA IRAILA 

BELAUNALDIEN ARTEKO ELKARTRUKEA 

1.- ZENTROEN ARTEKO BISITAK  “ 
Belaunaldien arteko ezagutza – Erreportajea”      x   x x   
2.- SAN SEBASTIAN EGUNA OSPATZEN     x        
3.- IKUSKIZUN MUSIKALA: 
“Belaunaldien arteko jaialdia”       x      
4.- UDABERRIKO JAIALDIA          x   
5.- NATURA EZAGUTZEN: 
“Mendi irteera”        x  x   
6.- ANTZERKIA         x    
7.- JOSKETA TAILERRA      x       
8.- SOLASALDI DIALOGIKOA         x    
9.- BIZIRAUPEN SUKALDARITZA: 
“ Astindu lapikoa Unibertsitate garaian!”        x     
10.- SANTA AGEDA BEZPERAN KANTUAN      x       

EUSKARA ETA EUSKAL KULTURA 
11.- GOIERRIKO BERTSO ESKOLA 
GAZTEAK “PLAZARIK PLAZA: 
“Euskal jaiak jubilatuetan” 

x            

12.- GOIERRIKO BERTSO ESKOLA 
GAZTEAK “PLAZARIK PLAZA: 
“Amets Bide- Oiangu eguna” 

x            

13.- GOIERRIKO BERTSO ESKOLA 
GAZTEAK “PLAZARIK PLAZA: 
 “Liburu azoka” 

   x         

14.- GOIERRIKO BERTSO ESKOLA 
GAZTEAK “PLAZARIK PLAZA: “Gabonak 
jubilatuetan” 

   x         

15.- GOIERRIKO BERTSO ESKOLA 
GAZTEAK “PLAZARIK PLAZA” 
“San Joseak jubilatuenean” 

      x      

16.- GOIERRIKO BERTSO ESKOLA 
GAZTEAK “PLAZARIK PLAZA”: 
“Bertso Eskola Gaztelekuan” 

       x     

17.- GOIERRIKO BERTSO ESKOLA 
GAZTEAK “PLAZARIK PLAZA” :          x   
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“ Otegi Enea- Majoriko jaiak” 
18.- GOIERRIKO BERTSO ESKOLA 
GAZTEAK “PLAZARIK PLAZA”: 
“Altamirako jaiak” 

          x  

19.- SAN JOSE EGUNEKO POSTRE 
IKASTAROA       x      
20.- EUSKARA EGUNA: 
“Euskaraz bizi nahi dut” lasterketa herrikoia    x         
21.- EUSKARA EGUNA: 
“Gabrielen lekua” antzezlana    x         
22.- EUSKARA EGUNA: 
“Jostailu tailerrak”    x         

GAZTERIA ETA PARTAIDETZA 

23.- GAZTE ASTEA: “Txistorrada”    x         

24.- GAZTE ASTEA:“Hanburgesa lehiaketa”    x         

25.- GAZTE ASTEA:“Futbito txapelketa”    x         

EMAKUMEA ETA GENERO BERDINTASUNA 
26.- MARTXOAREN 8KO  UDAL- 
KANPAINAN 
BERTSOLARITZA ETA EMAKUMEAK 
EKIMENA 

  

    x  
    

27.- EMAKUMEENGANAKO 
INDARKERIAREN KONTRAKO 
NAZIOARTEKO EGUNA.: “ Giza katea” 

  

x      
    

28.- GENERO BERDINTASUNA ETA 
HEZKIDETZA LANTZEN 

  
    x x 

    

GIZARTE INKLUSIOA ETA INTEGRAZIOA 
29.- TAILERRAK: 
“Artistak gara! ikusi nahi?” 

        
 x 

  

30.- ESKUBIDE SAIOA: 
“Eskubideak aldarrikatzeko ezagutu egin behar 
ditugu!” 

     
x 

      

31.- NIK ERE ZURE BEZEROA IZAN NAHI 
NUKE! DEKALOGOA 

  x x x x       

32.-SASKI SOLIDARIOA    x         

33.- ORDIZIA KOLORE: 
“ Herri- kolore kultura ezberdinak ezagutzen” 

        x x   

34.- ONGI ETORRI ORDIZIARA!   x x     x x   

 IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA UZTAILA IRAILA 



 15 

ORDIZIA, HIRI HEZITZAILEA 
2013-2014 

2013/2014 EKINTZEN ZERRENDA 
 
BELAUNALDIEN ARTEKO ELKARTRUKEA  

1.- ZENTROEN ARTEKO BISITAK 

“ Belaunaldien arteko ezagutza – Erreportajea” 

2.- SAN SEBASTIAN EGUNA OSPATZEN 

3.- IKUSKIZUN MUSIKALA: 

“Belaunaldien arteko jaialdia” 

4.- UDABERRIKO JAIALDIA 

5.- NATURA EZAGUTZEN: 

“Mendi irteera” 

6.- ANTZERKIA 

7.- JOSKETA TAILERRA 

8.- SOLASALDI DIALOGIKOA 

9.- BIZIRAUPEN SUKALDARITZA: 

“ Astindu lapikoa Unibertsitate garaian!” 

10.- SANTA AGEDA BEZPERAN KANTUAN  

 

EUSKARA ETA EUSKAL KULTURA  

11.- GOIERRIKO BERTSO ESKOLA 

GAZTEAK “PLAZARIK PLAZA: 

“Euskal jaiak jubilatuetan” 

12.- GOIERRIKO BERTSO ESKOLA 

GAZTEAK “PLAZARIK PLAZA: 

“ Amets Bide- Oiangu eguna” 

13.- GOIERRIKO BERTSO ESKOLA 

GAZTEAK “PLAZARIK PLAZA: 

 “Liburu azoka” 

14.- GOIERRIKO BERTSO ESKOLA 

GAZTEAK “PLAZARIK PLAZA: “Gabonak 

jubilatuetan” 

15.- GOIERRIKO BERTSO ESKOLA 

GAZTEAK “PLAZARIK PLAZA” 

“San Joseak jubilatuenean” 

16.- GOIERRIKO BERTSO ESKOLA 

GAZTEAK “PLAZARIK PLAZA”: 

“Bertso Eskola Gaztelekuan” 

17.- GOIERRIKO BERTSO ESKOLA 

GAZTEAK “PLAZARIK PLAZA” : 

“ Otegi Enea- Majoriko jaiak” 

18.- GOIERRIKO BERTSO ESKOLA 

GAZTEAK “PLAZARIK PLAZA”: 

“Altamirako jaiak” 

19.- SAN JOSE EGUNEKO POSTRE 

IKASTAROA 

20.- EUSKARA EGUNA: 

“Euskaraz bizi nahi dut” lasterketa herrikoia 

21.- EUSKARA EGUNA: 

“Gabrielen lekua” antzezlana 

 

GAZTERIA ETA PARTAIDETZA  

22.- EUSKARA EGUNA: 

“Jostailu tailerrak” 

23.- GAZTE ASTEA: 

“Txistorrada” 

24.- GAZTE ASTEA: 

“Hanburgesa lehiaketa” 

25.- GAZTE ASTEA: 

“Futbito txapelketa” 

 

EMAKUMEA ETA GENERO BERDINTASUNA  

26.- MARTXOAREN 8KO  UDAL- 

KANPAINAN. BERTSOLARITZA ETA 

EMAKUMEAK EKIMENA 

27.- EMAKUMEENGANAKO 

INDARKERIAREN KONTRAKO 

NAZIOARTEKO EGUNA: 

“ Giza katea” 

28.- GENERO BERDINTASUNA ETA 

HEZKIDETZA LANTZEN  

 

GIZARTE INKLUSIOA ETA INTEGRAZIOA  

29.- TAILERRAK: “Artistak gara! ikusi nahi?” 

30.- ESKUBIDE SAIOA: “Eskubideak 

aldarrikatzeko ezagutu egin behar ditugu!” 

31.- NIK ERE ZURE BEZEROA IZAN NAHI 

NUKE! DEKALOGOA 

32.-SASKI SOLIDARIOA 

33.- ORDIZIA KOLORE: 

“ Herri- kolore kultura ezberdinak ezagutzen” 

34.- ONGI ETORRI ORDIZIARA! 
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ORDIZIA, HIRI HEZITZAILEA 
 2013-2014  

 

5. EKINTZEN MEMORIA ORRIAK 

 
 
ORDIZIA HIRI HEZITZAILEA  Belaunaldien arteko elkar trukea 
 
 
 

EKINTZA 1.- ZENTROEN ARTEKO BISITAK 
“  Belaunaldien arteko ezagutza – Erreportajea”  

PARTE 
HARTZAILEAK 

URDANETA IKASTETXEA 
ZUHAIZTI ZENTROA 

DATA 2014ko otsailaren 14an,  maiatzaren 12an eta ekainaren 9an. 

HELBURUAK 

• Jubilatuek gaurko ikastetxeak eta ikasleek eguneko 
zentroa ezagutzea; zer egiten den, nola eta baloratzea. 

• Belaunaldien arteko ezagutza, ulermena eta errespetua 
lantzea.  

• Teknologi berriak erabiliz, gure Herriko Historia 
jasotzea.  

• Norbere zaletasunak besteekin konpartitzea.  
• Elkar hobeto ezagutzea.  
• Informatika zaletasuna lantzea eta partekatzea. 
• Eskolan egiten den komunikazio eta informazio lanari 

dimentsio berri bat eskaintzea. 

DESKRIBAPENA 

Urdaneta ikastetxeko 3.zikloko ikasleek, jubilatuen zentroa 2 
egun ezberdinetan bisitatzen dute. Egun horietan, ikasleek, 
Zuhaiztiko ekintza-talde ezberdinak elkarrizketatu eta bertako 
instalakuntzak ezagutzen dituzte. 
Honela, lehenengo egunean, Javier Barandiaran etxeko 
arduradunarekin instalazio guztiak ikusten dituzte eta 
argazkiak eta bideo- kamerarekin grabazioak egiten dira 
Jubilatuen Egoitza hobeto ezagutzeko. 
Bigarren egunean, Ekintzen batzar-kideen bilera eta egoitzan 
egiten diren ikastaroak bisitatzen dituzte: Pilates, Abesbatza,  
Billar eta Xake ikastaroa ikastaroak. Etxean argazkiak, 
elkarrizketak eta bideoak egiteko aprobetxatzen dute. 
 
Zuhaizti Elkarteko jubilatuak, Urdaneta ikastetxera joaten dira 
bertako instalakuntzak bisitatu eta ikasleekin belaunaldien 
arteko ezberdintasunez hitz egiteko. Honela, gai ezberdinak 
jorratzen dira: gerra garaia, lan harremanak edo bizi ohiturak. 
Horretarako ikasleek, hainbat partaide elkarrizketatzen dituzte 
eskolako irrati eta telebista saioaz baliatuz. 
Azkenik, jubilatuekin trukatutako informazio guztiarekin, 
ikasleek eskolako aldizkaria osatzen dute eta jasotako 
materialarekin egindako erreportajea eta aldizkaria Urdanetako 
web orrian zintzilikatzen da, 
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MEMORIA ORRIA 
EKINTZA:  Zentroen arteko bisitak:“  Belaunaldien arteko ezagutza –
Erreportajea” 
 
BALORAZIOAREN EGILEA(K) 
URDANETA IKASTETXEA ETA ZUHAIZTI ZENTROA 
 
PARTAIDEAK 
Urdanetako ikastetxeko eskola-prentsa eta telebista erreportariak eta  Zuhaiztiko 
ekintza-taldeak. 
Nori zuzentzen zaio:  Partaide guztientzako eta Urdanetako ikasleentzako /LHkoak) 
Hartzailearen adina : Haurrak, helduak eta nagusiak. 
 
BALIABIDEAK 
Giza baliabideak: Ikastetxeko eskola-prentsa eta telebista erreportariak eta Zuhaiztiko 
ekintza-taldeak. 
Materialak (zabalpenerako): Urdaneta barneko telebista programarako, grabaketa 
tresnak. 
 
BALORAZIOA 
Ekintza hau proiektu zabalago batean txertatzea planteatu zen iaz hobekuntza 
moduan, alde batetik, ikasleek jubilatuen zentroa bere osotasunean ezagutzeko 
aukera izateko eta beste aldetik, zahartzaroari buruz dauden estereotipoak haustea 
eta elkar partekatzeko guneak ere sortzeko. 
 
Honela, Urdanetako ikasleek Zuhaiztiko hainbat ekintza-talde eta zuzendaritza 
elkarrizketatu dituzte, eta jasotako materiala guztiarekin zentroari buruzko erreportajea 
eta artikulu ezberdinak osatu dira. Ondoren,  ikastetxeko barne sarearen bitartez  
sortutako lanak zentroan zabaldu eta ikastetxeko web orrian ikusgai jarri dira, eta, 
zuhaiztiko hainbat jubilatuk ikastetxera eginiko bisita irrati-telebista erreportaje bidez 
jaso da. 
 
Esperientzia oso ona izan da eta argi dago ekintza kualitatiboki osatu dela. 
 
HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK 
Hurrengo urteari begira, ekintzaren eragileen artean izandako koordinazio bileran 
(uztailak 15) proiektu berarekin haratago joatea adostu da. 
Honela, sortutako material guztiarekin Blog bat egitea proposatu da, gaiari koherentzia 
emateko eta, aldi berean, gelditzen diren ekintza-taldeak ere elkarrizketatzeko. 
Gainera, elkarrizketak egiteaz gain, hainbat tailerretan ikasleek eta jubilatuek batera 
parte hartzea adostu da, esperientzia eta elkar ezagutza partekatzeko. 
 
OHARRAK 
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ORDIZIA HIRI HEZITZAILEA  Belaunaldien arteko elkar trukea 
 
 

 
 

 
 
 

EKINTZA 2.- SAN SEBASTIAN EGUNA OSPATZEN  
PARTE 
HARTZAILEAK 

JAKINTZA HAUR HEZKUNTZA 
ZUHAIZTI ZENTROA 

DATA 2014ko urtarrilaren 20an 

HELBURUAK 

• San Sebastian eguna eskolatik ateratzea eta 
herritarrekin eguna konpartitzea. 

• Eguneko zentroan dauden helduekin San Sebastian 
eguna ospatzea eta hauei goiza alaitzea. 

DESKRIBAPENA 

San Sebastian eguna haur eta helduen artean ospatzen da. 
Horretarako Jakintza Haur Hezkuntzako 5 urtekoak Zuhaizti 
eguneko zentrora joaten dira eta bertan San Sebastian martxa 
danborraz jotzen dute. 
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MEMORIA ORRIA 
EKINTZA:  San Sebastian eguna ospatzen 
 
BALORAZIOAREN EGILEA(K) 
JAKINTZA HAUR HEZKUNTZA 
 
PARTAIDEAK 
Jakintzako HH 5urteko txikiak eta Zuhaizti eta Eguneko zentrokoak. 
Nori zuzentzen zaio : Irekia. Eguneko zentrokoak, partaideak eta ikusleak. 
                       Gizonezkoak %     50      Emakumezkoak %50 
Hartzailearen adina : Helduak (60tik gora) 
 
BALIABIDEAK 
 Mikrofonoa  eta musikako aparatua. 
 
BALORAZIOA 
 
Oso ekintza polita izan da. Izan ere, eskolan egiten dena sozializatzeko bidea izan da. 
Eta baita ere, entretenitzeko eta konpartitzeko ekintza aproposa. 
 
HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK 
 
OHARRAK 
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ORDIZIA HIRI HEZITZAILEA  Belaunaldien arteko elkar trukea  
 

 
 
 
  

EKINTZA 3.- IKUSKIZUN MUSIKALA: 
“Belaunaldien arteko jaialdia”  

PARTE 
HARTZAILEAK 

ZUHAIZTI ZENTROA 
URDANETA IKASTETXEA, 
JAKINTZA IKASTOLA 
GARAGUNE 

DATA 2014ko martxoaren 17an 

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. 

DESKRIBAPENA 
Haurrek eta jubilatuek prestatutako emanaldia da. Bakoitzak 
bere kantuak, perkusioa, dantzak… erakusten ditu, 
gainerakoekin konpartituz.  
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MEMORIA ORRIA 
EKINTZA:  Ikuskizun musikala: “Belaunaldien arteko jaialdia” 
 
BALORAZIOAREN EGILEA(K) 
ZUHAIZTI ZENTROA, URDANETA IKASTETXEA, JAKINTZA IKASTOLA ETA 
GARAGUNE. 
 
PARTAIDEAK 
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.           
 
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. 
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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. 
 
OHARRAK 
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ORDIZIA HIRI HEZITZAILEA  Belaunaldien arteko elkar trukea  
 
 

 
 
 
 
 
 
EKINTZA 4.- UDABERRIKO JAIALDIA  
PARTE 
HARTZAILEAK 

 JAKINTZA IKASTOLA 
ZUHAZITI ZENTROA 

DATA 2014ko ekainaren 2an 

HELBURUAK 

• Eguneko zentrokoei, eskolan prestatu dituzten 
emanaldiak erakustea. 

• Belaunaldien arteko harremana  eta partaidetza 
sustatzea. 

DESKRIBAPENA 
Ikastaroan zehar ikastetxeko ikasleek udaberrirako prestatzen 
duten festaren laburpena eskaintzen diete jubilatuei.   
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MEMORIA ORRIA 
EKINTZA: Udaberriko jaia 
 
BALORAZIOAREN EGILEA(K) 
JAKINTZA ETA ZUHAIZTI ZENTROA 
 
PARTAIDEAK 
90 ikuslegoan. 
Jakintza Haur hezkuntzako 3., 4. eta 5. kurtsoak. 
Nori zuzentzen zaio:  Pertsona nagusiei baina irekia da. Eguneko zentroko aiton- 
amonak eta gurasoak etorri dira ekintzara.  
             Gizonezkoak % 10    Emakumezkoak % 90 (ikuslegoan) 
Hartzailearen adina : Helduak eta  nagusiak.              
 
BALIABIDEAK 
 Jubilatueneko areto nagusia, eta megafonia tresnak. 
 
BALORAZIOA 
Partaidetza aldetik ona izan da, aretoa beteta egon baita. 
Eguneko zentroko guztiak oso pozik geratu dira, asko disfrutatzen baitute haurren 
emanaldiekin, musika eta dantza dagoen ekintzekin. 
Ekintza polita, koloretsua eta alaia izan da.  
Positiboki ere baloratzen da, gurasoek aukera izatea Jubilatuen zentrora hurbildu eta 
barrutik ezagutzeko. 
 
HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK 
Bukaeran, 5 urteko ikasleak han geratzea hartzaileekin elkarrizketatxo bat egiteko. 
 
OHARRAK 
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ORDIZIA HIRI HEZITZAILEA  Belaunaldien arteko elkar trukea  
 

 
 
 
 
 

EKINTZA 5.- NATURA EZAGUTZEN: 
“Mendi irteera”  

PARTE 
HARTZAILEAK 

URDANETA IKASTETXEA 
JAKINTZA IKASTOLA 
MENDIZALE ELKARTEA 

DATA 2014ko ekainaren 20an ( Urdaneta eta jubilatuak) 
2014ko apirilaren 11an ( Jakintza eta jubilatuak) 

HELBURUAK 

• Inguru naturalak hobeto ezagutzea,behatzea,gozatzea. 
• Gure inguruneak eta 1. sektorea ezagutzea: 

Nekazaritza. Baserriaren bilakaera eta esne-behiaren 
ekoizpen faseak ezagutzea. 

• Belaunaldien artean esperientziak konpartitzea. 

DESKRIBAPENA 

Irteera bat antolatzen da herriaren inguruko mendietan, 
ikasleek jubilatuekin eta Mendizale Elkartekoekin esperientziak 
partekatzeko. Aldi berean, Iztueta baserria bisitatzen dute; 
baserriaren funtzionamendua eta esnearen prozesua 
ezagutzeko. 
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MEMORIA ORRIA 
EKINTZA: Natura ezagutzen: “Mendi irteera” 
 
BALORAZIOAREN EGILEA(K) 
URDANETA ETA JUBILATUAK 
 
PARTAIDEAK 
Urdanetako Ikastetxeko LH-ko 4. mailako 60 ikasle, 4 irakasleren ardurapean eta 5 
erretiratuen laguntzarekin. 
Nori  zuzentzen zaio:  Ordizia, Hiri Hezitzaileari    
                   Gizonezkoak % 50     Emakumezkoak % 50 
Hartzailearen adina: Haurrak ( 9-10 urtekoak), helduak, nagusiak.         
      
BALIABIDEAK 
Argazki kamarak eta aurretik erabakitako ibilbidea: Ikastetxetik abiatuta, San Joan 
auzoa, Zabale baserri-dorrea,  Sanperio kalea, Iturtxo kalea, Arramendi 
baserria(gosaria), Arantzegi baserria, Areta baserria eta Garagartza plaza. 
 
BALORAZIOA 
2014. ekainaren 20an, ostirala, eguraldi bikainarekin,Urdanetako ikasle talde batek 
egindako urteroko Natura-irteera oso ondo irten da. 
Ikasleek, ukuilua eta bertan dauden esne-behiak ikusi dituzte eta Joxe Ramonen 
harrera ona eskertzekoa izan da. Beraz, balorazio positiboa egiten dugu. 
 
HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK 
 
OHARRAK Parte hartu zuten jubilatuek osatutako ebaluazio-orria da hau 
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MEMORIA ORRIA 
EKINTZA: Natura ezagutzen: “Mendi irteera” 
 
BALORAZIOAREN EGILEA(K) 
JAKINTZA IKASTOLA 
 
PARTAIDEAK 
Jakintza ikastolako LH 6. mailako ikasle-irakasleak eta Zuhaizti elkarteko 
mendizaleak. 
Hartzailearen adina: haurrak (11-12 urte) 
 
BALIABIDEAK 
Iztueta baserria bere museo, ukuilu eta tresneri guztiarekin. 
 
BALORAZIOA 
Oso balorazio ona egin da. 
 
HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK 
Argazki erakusketa egiteko asmoa zen, baina denbora falta dela eta, egiteke geratu 
da. Hori dela eta, hurrengorako kontuan hartuko da. 
 
OHARRAK 
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