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aikarak, bere sorreratik, guraso zein ikasleriaren for-
mazioan ekin du. Hamabost urte baino gehiagoko 
esperientzia du honetan, bizipenak elkar banatuz 
eta formazio eragile guztiekin parte hartuz.

aikarak, bere sorreratik, guraso zein ikasleriaren formazioan ekin du. 
Hamabost urte baino gehiagoko esperientzia du honetan, bizipenak 
elkar banatuz eta formazio eragile guztiekin parte hartuz.

aikarak, bere sorreratik, guraso zein ikasleriaren formazioan ekin du. 
Hamabost urte baino gehiagoko esperientzia du honetan, bizipenak 
elkar banatuz eta formazio eragile guztiekin parte hartuz.

BAIKARAKO FORMAZIO 
LANAREN HELBURUA, ESKOLA 
KOMUNITATEA EGITEA DA 
Formazio hau, batez ere guraso eta ikasleriari 
zuzendutakoa da

B
Xedeak:
-Elkarbizitzara bideratutako balioen transmisioan Eskola Ko-
munitatea eragin.

-Garapen psikologiko osasuntsua erraztu ikasleria zein fami-
liarengan.

-Harremanetarako trebetasunak eta garapen integralaren sus-
tatzea: autoestima eta autonomia ezinbestekotzat hartuz.

-Elkarbizitzaren ondorio diren gatazken ebazpenerako jarraibi-
deak eskaintzea.

Esku-hartzeko irizpideak:
Elkarbizitza oinarri izanik, irakasle zein beste hezkuntza profe-
sionalen, gurasoen eta ikasleen beharretara egokitutako pro-
posamenak egokitzen saiatzen gara.

Gaiak:
-Trebetasun emozionalak.

-Aniztasunaren bizipena zein 
onarpena.

-Sare sozialen erabilpen 
egokia.

-Heziketa afektibo-sexuala.

-Ohitura osasuntsuen susta-
pena.

Ondorioa:
Baikarako formazio pro-
grama ezberdinetan parte-
hartzearen ondorioz, bizi-
pen ohikoena, “eguneroko 
egoerei aurre egiteko segu-
ruagoak eta baliabide ge-
hiagorekin sentitzen direla” 
izaten da. 

Honetaz gain, honetarako 
burututako “ekintzetan ondo 
pasatzen dutela eta ulertuak 

sentitzen direla” helarazten di-
gute; gure lan metodologian, 
jolasa abiapuntu izanik.
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Parte-hartzea: 

Ikasleriaren formazioa:  30 ikastetxe // 2100 ikasle inguru

Gurasoen formazioa: 40 ikastetxe//1.250 guraso inguru

“Implicar a la Comunidad Escolar en la transmisión de 
valores para la convivencia”

“Las habilidades emocionales como eje de la competencia”
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MÁS DE 200 ACTIVIDADES PARA OLATU TALKA 2015
Se desarrollará en torno a 10 espacios repartidos por toda la ciudad

os barrios y 
sus vecinos 
van a cobrar 
protagonismo 
en esta edición 

del festival que se celebra-
rá dentro de los límites de 
Donostia y es por eso que la 
programación estará cons-

L
truida en torno a 10 Olatu 
Talka Guneak, algunos de 
ellos ubicados en lugares me-
nos conocidos o transitados 
que se van a recuperar para 
la actividad cultural. Es en 
estos espacios repartidos a 
lo largo y ancho de  la ciudad 
donde van a tener lugar la 

mayor parte de las activida-
des programadas: antiguos 
viveros municipales de Ulía 
(Ulia-Intxaurrondo Gunea), 
plaza San Marcial (Altza Gu-
nea), voladizo de la Concha 
(Zentro Gunea), explanada 
de Sagues (Gros Gunea), 
bosque de Miramon (Miramon 

Gunea), Kontadores (Bidebie-
ta Gunea), Iztueta (Gros-Egia 
Gunea), Jardines Menchu Gal 
(Amara Gunea), plaza Alfonso 
XIII (Antigua Gunea), plaza de 
la Constitución (Parte zaharra 
Gunea).

Biziz bizi - FIESTA  DE 

INAUGURACIÓN
-Viernes 29 de mayo / 11:00 
-Alderdi Eder (Centro) 
-IES Lauaizeta, La Anun-
ciata, La Salle San Luis, La 
Asunción

Sagües Roller Fest
-Viernes 29 de mayo/16:00 
-02:00 
-Explanada de Sagues 
-Nork Boards, Easo Aven-
gers, Hirikilabs, Black Gamba, 
Los galerna, Disco Bambinos.

Amarapedia
-Sábado 30 de mayo / 11:00-
20:00 
-Jardines Menchu Gal (Ama-
ra) 
-Vecinos de Amara, comuni-
dad Wikipedia, C.C. Ernest 
Lluch, Udaleko Euskara 
Zerbitzua

Huts uneak
-29, 30 y 31 de mayo  
-Virgen del Carmen 3 (Egia) – 
Calle San Martín 58 (Centro) 
– Calle Hernani 7 (Centro)-
Fomento de San Sebastián

 

PARTICIPA EN OLATU TALKA
Olatu Talka quiere que los ciu-
dadanos se impliquen y par-
ticipen en las actividades que 
se van a desarrollar durante 
sus tres jornadas. 

La mayor parte son iniciativas 
abiertas al público pero para 
participar en algunas de ellas 
hay que inscribirse de forma 
previa. Es el caso de Parkour 
Wave, Beira Ink, Amarapedia, 
Garbibai, Izan turista zure hi-
rian y Argazkibili. Las instruc-

ciones para poder participar 
en estas y otras actividades se 
podrán consultar en la página 
web de Olatu Talka.

CONTACTO
-http://www.olatutalka.eu 
-Teléfono: 943 484 666 
-Correo electrónico: olatuta-
lka@donostia.org 
-Facebook: http://www.fa-
cebook.com/olatutalkawww.
facebook.com/olatutalka
-Twitter: @olatutalka
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Kattalin hau-
r r e s k o l a k 
m a r t x o a r e n 
bukaeran za-
baldu zuen 

ateak. Amara Berri auzoko 
haurreskola publiko honetan 
34 plaza eskeintzen dira, 0 eta 
2 urte bitarteko haurrentzat. 
Donostian orotara adin tar-
te horretako umeentzat 585 
plaza publiko eskaintzen dira 
gaur egun: Bidebieta-Hirusta 
(Bidebietan, 76 plakaza), Harri 
Berri eta Erroteta (Altzan, 110 
plaza), Ategorritxo (Ategorrie-
tan, 55 plaza), Loiola (Loiolan, 
34 plaza), Aitor-Egia (Egian, 
21 plaza), Antiguo-Landetxe 
(Antiguon, 84 plaza), Amasso-
rrain (Añorgan, 32 plaza), Ur-
bieta-Urdaneta (Erdigunean, 
55 plaza ), Igeldo (Igeldon, 21 

onostiako Go-
bernu Batza-
rrak bi diru la-
guntza onartu 
ditu Igeldoko 

eta Zubietako eskola txi-
kietako guraso elkarteent-
zat. Laguntza horien helburua 
ikastetxe horietako ikasleek 
aukera berdintasuna izatea da 

ESKOLA TXIKIETAKO SUBENTZIOAK

KATTALIN, HAURRESKOLA BERRIA AMARA BERRI AUZOAN

D

D

du. Diru hori goizeko zaintza 
gela, igerilekurako garraioa 
eta eskola txikien urteko jai-
ra joateko autobus zerbitzua 
ordaintzeko erabiliko dute. 
73 ikasle ditu aurten eskolak. 
Zubietako eskola txikiko gura-
soen elkarteak, bere aldetik, 
2.908,79 euroko laguntza jaso 
du eskolaz kanpoko ekintzak 

bestelako ikastetxe publikoe-
tako ikasleen aldean, hirigu-
nean ez egon arren, aukera 
berberak izan ditzaten, gura-
soek zama ekonomiko han-
diagoa jasan behar izan gabe. 
Horrela, Igeldoko eskola txi-
kiko Mendizorrotz guraso 
elkarteak 3.961,21 euroko 
zuzeneko laguntza jasoko 

finantzatzeko. 44 ikaslerent-
zat igerilekura joateko autobus 
zerbitzuaz gain, ingelesezko 
eskolak, antzerki-dantza 
saioak eta udako txokoak an-
tolatu dituzte.

plaza), Intxaurrondo (Intxau-
rrondon, 21 plaza), Zuloaga 
(Parte Zaharrean, 42 plaza). 
Kattalin, beraz, hiriko hama-
hirugarren haurreskola da.  
 
Donostiako Udalak 238.670 
euro bideratu ditu obra egi-
tera. Lau hilabetetan egin da 
obra. Haurreskolen Patzuer-
goarekin 2013ko abenduan 
adostu zen haurreskola egi-
tea. Katalin Erauso ikaste-
txe publikoak azken urtetan 
erabili zituen lokaletan eraiki 
da haurreskola. Haurreskola 
Partzuergoak kudeatuko duen 
Kattalin Haurreskola.

Izen-emateak Haurreskoletan 
egiten dira eta informazio ge-
hiago: www.haurreskolak.eus 
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zken egun 
hauetan gure 
ahotan ibi-
li degun gaia 
izan da eskola 

baratza. Izan ere, Fraisoron 
ikastaro bat burutu ondoren, 
eskola desberdinetako irakas-
leak etorri baitira Zaraguetako 
eskolako baratzea bisitatzera.  
Badira lau urte baratza mar-
txan dagoela. Garapen ja-
sangarrirako hezkuntza baten 
alde lan egitearen garrantziaz 
jabetuta, 2010-11 ikasturtean 
baratza martxan jartzeko era-
bakia hartu genuen. Hasieran  
udalaren babesa eta aholku-
laritza eskertzekoak izan zi-
ren. Haien bidez, Biolurreko 
aholkulari baten formakuntza 
saio txiki batean parte hartu , 
eta  nekazaritza biologikoaren 
aldeko apostua egin genuen. 

Poliki-poliki, baratza martxan 
jartzeko antolaketekin hasi gi-
nen. Udalarekin harremanetan 

ZARAGUETAKO ESKOLA BARATZA 

“SEMANA DE ACCIÓN MUNDIAL POR LA 
EDUCACIÓN EN EIBAR” 

“A

E
Cientos de escolares se reunieron en la Plaza Unzaga en un acto central

El pasado día 
23 de abril la 
plaza de Un-
zaga de Eibar 
acogía el acto 

central de la “Semana de ac-
ción mundial por la Educación 
en Eibar”, con el objetivo de 
reivindicar este derecho.

   ‘Yo voto por la educación, 
¿y tú?’ fue el lema de la edi-
ción. En las últimas semanas 
el alumnado del colegio Ama-
ña, entre otros, trabajó inten-
samente sobre materiales de 
la Campaña Mundial por la 
Educación. En total unos 700 

niños-as de todas las edades, 
y también adultos, recibieron 
en su día información directa 
sobre los motivos en los que 
se basaba la campaña.

La plaza de Unzaga acogió 
un foro, con una represen-
tación de una reunión de las 
Naciones Unidas. Los esco-
lares acudieron en represen-
tación de 11 países distintos, 
aquellos que tienen más de 
un millón de niños y niñas sin 
escolarizar. Fueron leyendo 
sus reclamaciones y deposi-
tándolas en una urna. Al acto 
acudieron también represen-

tantes de todos los partidos 
políticos con representación 
en el Ayuntamiento de Eibar, 
que recibieron una copia de 
las demandas de los escola-
res. «Se trata de acercar en di-
recto estas reivindicaciones a 

los políticos» explicaba Gloria 
Mora desde la ONG Egoaizia, 
que impulsa esta iniciativa en 
Eibar.

jarraitu genuen, eta hainbat 
eskaera eta gora-beheren 
ondoren, arduren banaketa 
finkatu genuen. Baratzearen 
inguruko belarrak moztea, 
baratzeko tresnak gordetzeko 
etxola jartzea, eta ureztatze la-
nak aurrera eramateko behar 
genuen ura baratzara gertu-
ratzea Udalaren ardurapean 
geratu ziren. Handik aurrerako 
lanak eskolaren esku geratu 
ziren. 

Lurra prestatzea, baratzearen 
diseinua, haurrekin nola egin-
go genuen lan pentsatzea….
lan haundia genuen aurretik. 
Horregatik eskolako Baratze 
Batzordea osatu genuen eta  
gurasoen laguntzarekin ba-
ratzea martxan jartzea lortu 
genuen. 

Lau urte hauetako ibilbidean 
hainbat oztopoei aurre egin 
behar izan diegu; inguruko 
untxiek landareak jaten ziz-

kiguten hasiera batean, 
eta hesia jarri behar izan 
genuen;  euri asko egiten 
zuen bakoitzean baratza 
urez bete eta hartutako 
lanak pikutara joaten zi-
renez, zerotik hasi behar 
izan genuen aldameneko 
sail batean ; eta  baratzak 
eskatzen dituen lan eta 
zaintzak aurrera erama-
teko behar den astia izan 
da beste oztopo haundi 
bat irakasle arduradu-
nentzat.

Horregatik gurasoen 
laguntza ezinbestekoa 
izan da hasieratik. Haiek 
lagundu dute lurra pres-
tatzen, uda-opor par-
tean baratza zaindu eta 
udazkeneko landareak lan-
datzen, hesia jartzen… Haien 
laguntza eta lanarik gabe oso 
zaila izango zen gaur dugun 
baratzea izatea”.  Zaragueta 
eskolak bidalia. 
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l Topic de Tolo-
sa es una casa 
llena de magia 
con proyectos 
educativos di-

vertidos y atractivos, un Cen-
tro que trabaja el desarrollo 
de los escolares desde una 
perspectiva de juego, metá-
fora y verdadera creatividad. 
Desde su creación, hace 
ahora cinco años, organiza 
lo que se ha dado en llamar 
“Campaña escolar” en la que 
los niños pasan la jornada en-
tera en el Topic. Pueden ver 
una representación de títeres, 
asistir a un taller de construc-
ción de marionetas y conocer 
el Museo del Centro, entre 
otras actividades.

La Campaña escolar está 
dirigida al alumnado a partir 
de los 4 años, fundamental-
mente de educación prima-
ria, que quiera conocer un 

Mayo 2015ko Maiatza

MUÑAGORRI PARTICIPA EN LA
CAMPAÑA ESCOLAR DEL TOPIC

E

El centro escolar de Berastegi acudió a Tolosa en abril, al igual que Karmelo Etxegarai, Intxaurrondo
Hegoa y Aitor ikastola

poco más el Topic y el teso-
ro de los títeres. La actividad 
consta de la realización de un 
sencillo trabajo lúdico en el 
centro escolar; una jornada 
en el Topic, desde las 10.00 
hasta las 15.00 horas; ver una 
representación y charlar con 
los artistas; hacer un taller de 
construcción de títeres y reali-
zar en el cole otro trabajo lúdi-
co como cierre de programa. 
Este pasado mes de abril pa-
saron por el Topic el centro 
escolar Muñagorri de Beras-
tegi, que dieron buena cuenta 
de lo bien que lo pasaron tal 
y como atestiguan las fotos 
que acompañan a este texto. 
También han participado en la 
Campaña escolar en lo que va 
de 2015: Karmelo Etxegarai 
de Azpeitia, Intxaurrondo He-
goa y Aitor ikastola de Donos-
tia.
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ritsi zaigu eguna!!!! Hainbeste ilusio, beste 
hainbeste lan, eta batez ere elkarlan, bidea polita 
izan da eta horrelakoxea izango da eguna.  Es-
kerrik asko gurekin lanean aritu zareten guztioi, 
ezin izenak aipatu, gehiegi zarete, zutabean lekua 

faltako jaku, baina badakizue zeintzuk zareten, mila esker bihotz-
bihotzez guztioi.  

Elgoibarko Herri Eskola, altxor eder bat da guretzat eta Jaia-
ren helburua, altxor hau plazaratzea izan da. Hainbat ekintza 
ospatu ditugu ikasturte honetan, eta igandeko eguna mimo 
haundiz antolatu dugu, ziur bitarte honetan gaizki eginak ere 
izan ditugula, beraz, barkatu gure anka sartzeak. Zin dagi-
zuegu ilusioz beteriko lan bolondresa kiloka neurtuko balitz, 
pixu guztiak apurtuko genituzkela, eskerrik gozoenak guztioi. 
 

GURE JAIA, ETENIK GABEKO KATEA

I
Erkarlanaren emaitzak, iristear daude, ezin ahaztu urte luzeetan 
gure eskolan lanean aritu diren irakasle, langile, guraso eta ikas-
leak. Aurten hemen gaudenoi, landarearen loratzea bizitzea suer-
tatu jaku, beste batzuk gure aurretik landarearen lurrak gozatu 
baitzituzten eta tentuz landareari indartsu hezten lagundu ziote-
lako, haien lanaren emaitzak, badatoz, sentitzen ditugu eta ora-
indik ere bizitzeko dauzkagunak, ez dira gutxieztekoak izango.

Gure txanda iristerako, hurrengo urtean ere pentsatzen hasiak 
gara. Lekukoa nork hartuko duen jakiteak ahalik eta ilusio han-
diagoa eragin digu Herri Eskolako partaideei, gure lekukoa IPA-
RRALDERA doa, biba zuek!!! Unkigarria da guretzat, lekukoa 
zuei ematea, hemen izango gaiztuzue bidelagun behar duzuen 
guztirako, gure eskola, zuena da!! Gure ilusioa, zuengan dago!! 

Eskerrik asko Elgoibarko lagunok!!!
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Aspaldiko desioa egi bihurtu da. Urteak daramatzagu Euskal 
Eskola Publikoaren Jaia Iparraldean ospatzearekin amesten eta 
2016ko ekainaren 5ean gure ametsa egi bihurtuko da, Hen-
daian ospatuko baitugu gure Jaia.

Egia esan erronka honek beldurtu egiten gaitu, baina jakin ba-
dakigu Hegoaldeko guraso eta ikastetxeen laguntza izango du-
gula, urte guzti hauetan izan dugun bezala. Hasiak gara ere lelo 
eta irudiari bueltaka. Laster ezagutuko dituzue!

Kontatu nahi dizuegu gaur egun bost ikastetxe publiko ditu-
gula Hendaian, eta horietatik lauek eskaintzen dutela Euskara-
Frantsesa irakaskuntza elebiduna.

Erran behar dizuegu ere Ikas- bi gurasoen elkartean 25 urtetik 
gora  daramatzagula Ipar Euskal Herriko eskola publikoak eus-
kalduntzen, bai gurasoak euskararen abantailez konbentzitzen 
eta baita behar ditugun lanpostuak exijitzen Hezkunde Nazio-
nalari. Kontuan izan behar da Ipar Euskal Herriko ikasleen %70 
sare publikoan dagoela. Lan eskerga honi esker gehien eus-
kalduntzen dugun sarea gara Ipar Euskal Herrian, 101 eskola 
elebidunekin. Gainera, murgiltze ereduan ere pausuak ematen 
hasiak gara sei ikastetxetan.

Lanean jarraitu behar dugu. Eskola publikoa klabea da haur eta 
gazteak euskaldunduz Ipar Euskal Herrian euskarak biziraun 
dezan. Horretarako zuen laguntza behar dugu, Hegoaldeko 
guraso eta ikastetxeena. Elkarrekin egingo dugu Euskal Herri 
euskalduna!

Ikas-bi guraso elkartea
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o n o s t i a k o 
Amara Berri 
Eskolak As-
hoka Chan-
gemakers-en 

oniritzia jaso zuen, joan den 
maiatzaren 10ean, eta be-
rarekin batera O Pelouro es-
kolak (Caldelas de Tui, Pon-
tevedra), Escola Sadakoak 
(Bartzelona) eta Centro de 
Formación Padre Piquer-ek 
(Madril). Aipatutako eskola 
horiek gogor ari dira lanean, 
gaitasun akademiko tradi-
zionalagoen gainetik, en-
patiari, lan-taldeari, lidergo 
partekatuari edota sormenari 
lehentasuna emango dien 
hezkuntza-eredu baten alde. 
Bakoitza bere modura, baina 
denak saiatu dira hezkuntza 
aldatzen, etorkizunean, eten-

Mayo 2015ko Maiatza

AMARA BERRIK ASHOKA 
CHANGEMAKERS-EN ONIRITZIA JASO DU
Nazioarteko programa bat da Ashoka 
Chargemakers, hezkuntza aldatzea duena helburutzat

D
gabe aldatuz doan mundu 
batean, haurrak aurrera egite-
ko prestatuak egon daitezen. 
Bistan da ez dagoela Eskan-
dinaviako herrialdeetara joan 
beharrik bere metodologia 
pedagogikoetan aurrendariak, 
berritzaileak eta apurtzaileak 
diren ikastetxeak ezagutzeko.
Changemaker Eskola-sareak 
hezkuntza-sistema aldatzeko 
gidaritzan lagundu dezaketen 
eskolak batu nahi ditu, hau-
rrak, etengabe aldatuz doan 
mundu batean, aurrera egite-
ko ongi prestatuak hazi dai-
tezen. Changemaker Eskola 
hauek harremanetan jartzean, 
batetik lortzen dena da ho-
rien hezkuntza-ereduak za-
baltzea, bakoitzak bere kontu 
eta historien berri emanez, 
eta bestetik erdiesten da gi-

zartea hezkuntza-paradigma 
berri bat «ukitzea, sentitzea 
eta haren onurak barrundat-
zea». Ashoka Changemaker-
ek, maiatzaren 10eko igande 
hartan, aurkeztu zituen lau 
eskolak, denak ere publikoak 
edo itunduak –kontzertatuak, 
alegia– hezkuntza-alorreko 40 
adituren sare batek identifika-
tu zituen, sei hilabete luze-
ko hautes-
pen-prozesu 
baten ondo-
ren, eta esan 
beharra dago 
tartean barne-
ko eta kanpoko 
e b a l u a z i o a k 
izan zirela eta 
bazela nazioar-
teko balioesteko-
panel bat ere.



 baikara 15Gipuzkoa

finales del pa-
sado mes de 
abril el cole-
gio Sasoeta-
Zumaburu de 

Lasarte celebró su III Sema-
na Multicultural, un evento 
lleno de actividades que se 
ha convertido en una cita in-
eludible en la agenda de la 

Mayo 2015ko Maiatza

III SEMANA MULTICULTURAL EN SASOETA 
DE LASARTE
El objetivo es dar a conocer las diferentes culturas y orígenes que hay en la 
localidad

A
localidad. El objetivo es dar a 
conocer las diferentes culturas 
y orígenes que hay en Lasar-
te para conseguir una mejor 
integración y convivencia.  
Hubo charlas: “Los avances 
del pueblo gitano hacia la in-
clusión social, historia de una 
experiencia”, “El Islam con-
tra el terrorismo”; payasos, 

taller de per-
cusión, actua-
ciones musicales, etc. 
El sábado 25 fue el gran día 
de la Semana Multicultural.  
Desde las 10.00 hasta las 
19.00 hubo olimpiadas de-
portivas; talleres infantiles; ac-
tuaciones de grupos y bailes y 
canciones nigerianos, vascos, 

andaluces, euro-
peos, cubanos, bolivianos...; 
comida popular; talleres de 
danzas de Bollywood y cuba-
nas; y entregas de premios.
Por último, el domingo en la 
casa de cultura se proyectó la 
película de dibujos animados 
Home.
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