
 INFORMAZIO ORRIA 

  Zenbakia: 27 Astea: 2021/03/26 

ESKOLAKO OHARRAK 

Oporrak 

Hurrengo bi asteetan zehar oporretan egongo gara, beraz, eskola itxita 
egongo da martxoaren 27tik apirilaren 11a bitarte. Eskola berriz, 
astelehenean, apirilaren 12an hasiko da. Ongi pasa!!! 

 

 

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 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hezkuntzan 

murrizketarik ez! 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABARAXKA LUDOTEKA 

ZAINDU DITZAGUN GURE BAZTERRAK 
Martxoan zehar, bidegorriko komunetako paretetan, Oiartzungo udalaren babesarekin eta Abaraxka 
ludotekaren laguntzaz Alaiart-ek diseinatutako mosaiko mural bat gauzatuko da material birziklatua 

erabiliz. Proiektuaren bitartez herriaren parte hartzea, eguneroko materialen berrerabilpena, naturaren 
zaintza, estereotipoen apurketa eta sormena sustatuko dira. "Zaindu ditzagun gure bazterrak " lelopean, 
aipaturiko baloreetan murgilduko gara proiektuaren lehen urratsetik azken urratsera arte. 
Hori dela eta, proiektuaren parte izan zaitezten eta zuen komunitatean gaia jorratzeko aukera eskainiaz 
zuekin jartzen gara harremanetan materiala biltzen lagundu diezaguzuen. Martxoak 19rako beharko 
dugun materiala ondorengoa da: azulejo zaharrak, plastikozko ontzien tapak eta txapak , errekako harri 
borobilduak ere balio dezakete. Bilketa ikastetxeetan egin dezakezue gero gu bila pasatzeko edota 
Abaraxka Ludotekara eraman arratsaldez. (Komeni aldez aurretik zita egitea, bertan nahi izanez gero, 
egitasmoaren azalpenak emango dira). 
Bestetik, murala burutzeak hilabete inguruko iraupena izango duela aurre ikusten dugunez, (martxoko 
lehen astetatik Aste Santu bukaera arte) sormen prozesua bisitatzeko gonbita luzatu nahi dizuegu. Euria 
egiten ez duen bitartean, printzipioz, goizero aurkituko duzue data horietan Alaiart murala osatzen eta 
zuen bisita jasotzeko prest. Dena den, kontaktua pasako dizuegu lehendik harremanetan jarri zaitezten. 
Gainera, Aste Santuan zehar Abaraxka Ludotekak 7-12 urte bitarteko haurrentzat Arte Mural lantegiak 

antolatuko ditu haiek ere prozesuan parte hartu dezaten. Lantegirako arropa zaharra ekartzea 
gomendatzen dugu. 
Azkenik, pandemia garai hauetan, bereziki garrantzitsua ikusten dugu herria koloreztatzea, naturaren 

zaintza sustatzea eta herriari zabalik egongo den ekintza sortzaile bat eskaintzea. Oiartzun herri 
eredugarri izateko bidean prozesuaren dokumentazioa ezinbestekoa ikusten dugu, bertan landuko diren 
baloreak zabaldu daitezen. Hortaz, lantegietan parte hartzen dutenen haurren gurasoek edo tutoreek, 

nahi izanez gero grabaketarako baimena sinatu beharko dute eta Abaraxka Ludotekan entregatu. Data 
iristen den einean izango duzue izen ematearen berri. 
Eskerrik asko! 

Harremanetarako kontaktuak: 
Proiektuaren inguruan informazioa jasotzeko: 
Email: info.alaiart@gmail.com 
Tel: 686 057 114 
Web: www.alaiart.com 
Lantegien inguruan informazioa jasotzeko: 
Email: a baraxka.oiartzun@gmail.com 
Tel: 645 005 496 

Web: www.gazteoiartzun.net/tag/web/ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


