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ALTA ETA BAJAK: Eskeinitako ekintzen matrikula ikastetxeko web orriaren bitartez egingo 
da, "izena eman" atalean. 
TALDEAK:  Taldeak osatzeko lortu beharreko gutxieneko ikasle kopurua ordutegien taulan 
zehaztuta dator. 
EPEAK: Matrikulazio epea ekainaren 30etik irailaren 15eraino izango da. Bestalde, eskolaz 
kanpoko ekintzak irailaren 18an hasi eta ekainaren 15ean bukatuko dira; lehenengo eta 
azkenengo hilabeteetan kuota erdia ordainduko da. 
ORDAINKETAK: Edukabilbo erakundearen intranetaren bitartez. 



ROBOTIKA

Iraupena: Bi ordu astean 
Adina:L.H 3tik 4.D.B.Hra

Ekintza hau sormenean eta teknologia berrien erabileraren 
ikasketan dago oinarrituta. Tailer teknologiko honen bitartez, 
ikasleek haien sormen potentziala, potentzial zientifikoa eta 

teknologikoa garatuko dute. Helburu Orokorrak Teknologiaren 
mundua era praktiko eta parte hartzaile batean ezagutzea. 



ALOHA

Iraupena: Bi ordu astean 
Adina:L.H 1etik L.H 6ra

Programa honen helburua atentzioa, kontzentrazioa, sormena eta 
memoria fotografikoa lantzea da. 

Ezagutzen ez duzuenontzat, jakin ezazue Aloha abakoa eta buruko 
kalkuluaren bitartez haurren adimena modu dibertigarrian garatzen 

laguntzen duen programa dela. Ondorioz, aukera ederra da adimenari 
lotutako zenbait gaitasun landu ditzaten. 



KITSUNE

Iraupena: Bi ordu astean 
Adina: 3 eta 5 urte bitartean

KITSUNE, haur hezkuntzako umeei bideratutako estimulazio goiztiar 
programa da. Programa honen bitartez, garunaren trebesiak, 

emozionalak eta mugimenduzkoak hobetuko dira. 
Hiru dimentsioetan estimulatzen ditu gure partaideak 

1) Matematiken bitartez  
2) Adimen emozionalaren bitartez
3) Psikomotrizitatearen bitartez 



ANTZERKIA

Imajinazioa lantzeko ekintza bat da,  non joko, dinamika eta teknika 
desberdinak konbinatu egingo diren. Tailerra ez da bakarrik antzerki rol 

bat ikasteko. Antzerkia jolasteko, ondo pasatzeko, ikasteko, sormena 
lantzeko eta jendaurrean hitz egiteko edo agertzeko beldurra galtzeko 
tresna bezala erabiliko dugu. Tailer honen helburu nagusiak besteekin 
erlazionatzea, gorputz-hizkuntza bidez komunikatzea, lotsa galtzea, 

jolastea eta batez ere ondo pasatzea dira. 

Iraupena: Ordu eta erdi astean 
Adina:L.H 3tik 4.D.B.H ra



EUSKAL DANTZAK

Euskal folkloreko dantzak ikastea du helburu ikastaro honek. Taldeak
adinka sailkatuko dira bakoitzarentzat aproposak diren dantzak 

prestatzeko eta ikasteko. 
 
 

Iraupena: Ordu bat astean 
Adina: 4 urteko gelatik L.H 6rarte



ZUMBA

Zumba dantzarekin, zure gorputza forman mantentzea lortuko 
duzu. Mundu osoko koreografia eta erritmoak uztartzen dituen 

ekintza dibertigarria eta osasungarria. 

Iraupena: Ordu bat astean 
Adina: Familiak



YOGA

Yogak onura fisiko eta mental/emozionalak eskaintzen ditu: 
1. Onura fisikoak: flexibilitatearen hobekintza (lesiorik jasateko 

probablilitateak gutxitu), muskuluen indarra hobetzen du, biriken 
funtzioen hobekuntza, gorputzaren posturaren hobekuntza... 

2.-Onura mental/emozionalak: estresa gutxitu, burua relajatu, 
kontzentrazioa hobetu, atentzioa hobetu, indar mentala gehitu...  

Iraupena: Bi ordu astean 
Adina: Familiak


