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  Zenbakia: 26 Astea: 2021/03/18 

ESKOLAKO OHARRAK 

MARTXOAK 8, EMAKUMEAREN EGUNA 

Duela egun batzuk, martxoaren 8a zela eta, Emakumearen Nazioarteko Eguna, 
gure eskola komunitatean hainbat inkesta zabaldu genituen. Inkestetan egiten 
ziren galderen helburua, gizon eta emakumeen artean zegoen ezberdintasuna 
eta gizon eta emakumeen arteko arrakala azaleratzea zen. Horregatik, 
aipaturiko galderen artean, erantzuteko aukeratan ez ziren azpimarratzen gizartean 
dauden familia eredu guztiak.  

 

 

Ondorioak 

Dakizuen bezala, gizarteko bi alor ezberdin jorratu genituen. Alde batetik, etxeko lanak eta beste aldetik, 
lanbideak. Azken urteetan bide handia egin baldin bada ere, oraindik ere emakumeek hartzen dute etxeko 
lanen ardura handiena, adibidez arropa lisatzerakoan, familien %66etan emakumeak hartzen du ardura hori; 
era berean, etxeko konponketen %60a gizonezkoek egiten dute.  

 

 

 

 

 
Hezkuntzan 

murrizketarik ez! 

 



Lanbideei dagokienez, orokortuago dago, bai gizonezkoek bai eta emakumezkoek ere, lanbide guztiak egin 
ditzaketela pentsatzea. Hala ere, kamioilari eta igeltsero lanetarako, oraindik badira gionezkoak soilik egoki 
ikusten dituzten pertsonak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Berdintasunerako bidea egin baldin badugu ere, oraindik badugu lana. Horregatik, Oiartzungo Udalak 
hezkidetza tailerra antolatu du. Anima zaitezte!!! 

 

 



COVID19 

Lerro hauetatik gogorarazi nahi dizuegu, COVID19agatik gure 
kontingentzia plana indarrean dagoela, hori dela eta, ikasleak jasotzera 
heldu bakarra sar daitekeela eskola eremura.  

Bestalde, gure kontingentzia planean jasota dagoen bezala, etxean 
bazkaltzen duten ikasleek, 14:40etan dutela eskola eremura sartzeko 
ordua.  

Hau dena kontuan har ezazue, mesedez. Eskerrik asko 

LH6KO IKASLEAK 

Kaixo, Ikaskide adeitsuak! 

Gu LH6ko ikasleak gara eta proiektu bat dugu eskua artean: Hiruhileko 

honetan  “HOBETU DEZAKEGU GURE BIZITZA” gaia lantzen ari gara. 

Herrialde garatu eta herrialde azpi garatuen arteko bizi baldintzen 

konparaketa egiten jardun dugu eta horrekin lotuta azoka solidario bat 

egitea erabaki dugu. 

Azoka honen ideia diru apur bat lortzea da “El Watan” Sahararen 

lagunen Oiartzungo elkartearentzako. 

Horretarako zuen laguntza eskatzen dugu: etxean soberan dituzuen  

jostailu, joko edo liburuak bildu (baldintza egokian daudela ziurtatu) eta 

ekarri eskolara mesedez. 

Jasotze data: 2021/ 03/22tik..........2021/03/26ra 

Gela bakoitzean  2 kaxa handi izango dituzue. Bertan utzi zuen 

ekarpenak. 

Mila esker zuen laguntzagatik. 

                      LH6ko ikasleak 

 

 

 

 

 

 

 

 



APARKALEKUA         

Familia guztiei gogorarazi nahi dizuegu, eskolako 
aparkalekua eskolako langileek soilik erabili dezaketela, bai 
goizez bai eta arratsaldez ere.  

 

 

UDALEKU IREKIAK 

Oiartzungo 2021eko udaleku irekietan izena emateko epea zabalduko dute, martxoak 15etik 28ra hain zuzen 
ere. Informazioa, zuen helbide elektronikora bidaltzeaz gain, ondorengo telefono zenbakietan ere aurki 
dezakezue: 645005496 eta 943506412. 

Informazio gehiago: www.elizalde.eus y www.elizaldekogurasoelkartea.blogspot.com.es 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


