
 INFORMAZIO ORRIA 

  Zenbakia: 34 Astea: 2021/06/04 

ESKOLAKO OHARRAK 

OPORRAK 

Eskolako azken eguna ekainaren 18a izango da. Datorren irailaren 8an 
hasiko dugu 2021/2022 ikasturte berria. Ikasturte hasieran, bukaeran 
bezala, irailaren 8tik, irailak 17a bitarte, jardun jarraia izango dugu eta 
beraz, 14:30etan bukatuko dute jangelan bazkaltzen duten ikasleek, eta 
etxean bazkaltzen dutenek berriz, 12:30etan. Irailaren 20tik aurrera, 
astelehena, goizez eta arratsaldez arituko gara. Ongi pasa oporretan! 

 

 

COVID19 

Gauden pandemia egoeran, ikasleen PCR frogen emaitza positiboa denean eskolako zuzendaritzari edo 
ikasleen tutoreei jakinaraztea eskatzen dizuegu, mesedez. Honela guk gure barne protokoloa ahalik eta 
azkarren martxan jar dezagun.  

 

Oiartzungo Oinherriren aurkezpen ekitaldia 

Nolako herria nahi dugu?  

Zein da gure ametsetako Oiartzun?  

Hori eta gehiago erabakitzeko gai gara. Oiartzun herri 
hezitzailea izan dadin nahi dugu, izan ere, denok 
egiten dugu herria, denok izan gaitezke hezitzaile! 

Hori dela eta, gonbidapena luzatzen dizugu 
Oiartzungo OinHerriren aurkezpen ekitaldirako. 

Noiz: ekainaren 5ean 

Non: Arizmendi Enean (eguraldi txarra eginez gero 
Elizaldeko Frontoian) 

Ordua:  

-11-12:30 Haur eta gazteekin “herria sortzen" tailerra 

-12:30 aurkezpen ekitaldia 

 

Ziur denok dugula zer eskainia, animatu! Bertan 
ikusiko dugu elkar! 

Aforo mugatua dela eta, izen-ematea esteka honetan: 
esteka honetan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hezkuntzan 

murrizketarik ez! 

 

https://forms.gle/N3DQwFJYxGkqzFR79


IRUDI BAT MILA HITZ 

Dakizuen bezala, urtero, gure eskolaren eguna ospatzeko, ikasle guztiek IRUDI BAT MILA HITZ PROIEKTUA 
burutzen dute. Aurtengoan, pandemia dela eta, ezin izan dugu Elizalde Eguna ospatu; hala ere, gure 
proiektuarekin aurrera jarraitu dugu eta gure eskolako LH2ko irakasle den Pablok LH6. mailako ikasleekin 
batera eskolako horma batean egingo duen irudian oinarrituko gara testu mota ezberdinak sortzeko.  Honekin 
batera, EUSKARAREN ASTEA antolatu dugu eta hainbat jarduera antolatuko ditugu, adi egon!!! 

 



 

 

 

 



FEMINISMOA 

Alice Miller Polonian jaio zen familia judutar batean. 1923ko urtarrilaren 12an jaio zen eta Saint-Rémy-de-
Provence, Frantzian, 2010eko apirilaren 14an hil zen psikologo garrantzitsa izan zen. Ezaguna da 
haurrenganako tratu txarren kudeaketan egindako lanagatik. Alemanen okupazioan, nazien jazarpena bizi 
izan zuen, euren senideekin batera, horietako batzuk erailak izan zirelarik. Gerra amaitu ondoren, eta 
nortasun berriarekin, Suitzan ikasi zuen. Filosofian, psikologian eta soziologian doktoretza lortu zuen 1953an 
Basilean. 1986an, Millerrek Janusz Korczak saria jaso zuen difamazioaren aurkako Ligagatik. 

 

 

 

 

Informazio gehiago: www.elizalde.eus, www.gurasoelkartea.elizalde.eus  eta 

www.elizaldekogurasoelkartea.blogspot.com.es 
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