
INFORMAZIOA ETA TXARTELEN SALMENTA
•Eskolapen eta Plazan (informazioa, denda eta 

janari-txartelen salmenta).

JANARIA
•Plazan

•Tiketak (Eskolapen)
 •Paella (barazkijaleentzako aukera egongo da): 7€

•Labeldun hanburgesak: 2€
*etekinak Ugandako Ibai Built elkartasun-proiektura 

zuzenduko ditugu.
•Ordutegia: 13,30etatik aurrera.

BIRZIKLATU!
•Lea Artibaiko Amankomunazgoarekin elkarlanean, “Garbi 
jokatu hondakinekin” kanpainarekin bat egingo dugu. Hori 

dela-eta, hondakinak sailkatzeko ontziak egongo dira 
jai-gune osoan. 

GARRAIO PUBLIKOA ERABILI
•Autobusak: Bizkaibus

•Durango-Lekeitio (autobus-zerbitzu berezia trenez iristen 
direnentzat): Bizkaibus

APARKALEKUAK
•Ikastetxeek antolatutako autobusak: Arropaineko edo 

disuasio-parkinetako errotondetan utziko dituzte bidaiariak.
Autoak: disuasio-parkinetan aparkatuko dute.

ADI AZKEN ORDUKO INFORMAZIOARI!
Facebook: Euskal Eskola Publikoaren Jaia

Twitter: @EEPJaia
www.euskaleskolapublikoarenjaia.eus

ANTOLATZAILEAK

lekeitio bhi

lekeitioko
eskola
publikoa

ZAPRAN GAGOZ

Zapran gagoz zapran gabiz
Lekitton zapran goaz!
Gozatu geure eskolaz

Euskal Eskola Publikoaz.

Bitan bat gu bizi gara
herri eta itsaso

gure eskolak batzen ditu
ikasle ta guraso.

Publikoak bardintzen dau
maila ezbardin asko

hemen gitxi daukonak be
guztia leike jaso.

Bits zurien kresalean
dator euskal lurruna
ikasteko grina eta

poza sartzen deuskuna.
Batuz danen ahalegina

eta alaitasuna
lantzen dogu herri baten
mundu baten zentzuna.

Hitzak: Xabier Amuriza
Musika: Unai Egia eta “Iñigito” Txapelpunk

EGI
TAR
AUA

Untziola bateleruak / Musika Banda / Isuntza Arraun Taldea / Dzanga Kirol Taldea / 
Altzuan Hazkunde Taldea / EinGO kanta eta dantza / Itxaropena Txistularien Elkartea / 

Aratuste Alai / Aittitta Makurra / Sustraia Natura / Komando RanpaBako / Artaka Elkartea / Erabil.

BABESLEAK

LAGUNTZAILEAK

LEKEITIOKO TALDEAK

KOMUNIKABIDEAK



PARKEA: Atseden 
gunea

11:00 Oihal 
akrobaziak (tailerra)

12:00 Altzuan (0-3 
urte)

13:00 Oihal 
akrobaziak 

(ikuskizuna)

14:00 Txan magoa 

16:00 Oihal 
akrobaziak (tailerra)

17:00 Altzuan 
ekitaldia (0-3 urte)

HONDARTZA

EGUN OSOAN
•Big Sup

•Piraguak (Dzanga)
•Arraunketa 

(Isuntza)
•Bisitaldiak irlara

(Aranzadi + 
Atabaka)

Irudia Kaioa SP

12:00 
Sentsibilizazio
tailerrak / Kirol 

egokitua (Haszten)

16:00 
Sentsibilizazio
tailerrak / Kirol 

egokitua (Haszten)

EGUN OSOAN
•Musta (perkusio 

tailerra)
•Puzgarriak  

•Dantza eta ipuinak 
(Kaiku)

12:00 “Borobilean” 
“Pirritx, Porrotx eta 

Marimotots” 

13:00 Funky 
erakusketa 

13:30 Bazkaria

15:00 “Sardina 
Freskue” (Eidabe)

16:00 Herri kirol 
parte-hartzaileak 

(Urpe)

18:00 “Zapran 
gagoz” kanta

+
“Trikizio” (erromeria)

EGUN OSOAN
•“Piraten irla” 
tailerrak (PAI)

•Yogurta eta esnea 
(Lacturale)

•Kirol jarduera 
(Athletic Club 

Fundazioa)
•HIRU3 Gorritxo eta 

3Txuloko 2TTOR 
(EITB)

12:00
Albaola (untzigintza 

tradizionala)

12:30 Sasoia 
(Osasun hezkuntza)

                                                            

EGUN OSOAN
•Untziola Lekeitioko 

egur lan-taldea
•Elikadura eskola 

(Eroski)
•Tailerrak (Nirea)

10:30 
Hasiera-ekitaldia:

Kaxarranka eta
“Eguzki Dantza”

11:00 “Zapran 
gagoz” kalejira

erraldoia  

11:30 “Atzekabe”
(folk-rock taldea) 

13:00 Herri kirol 
parte-hartzaileak

(Urpe)

13:30 “Kantukolore” 
(animazio musikala)

14:30 “Asfaltoan
surfeatzen” (Axi
Muniain-Carver)

16:30 “The Uski´s”
(rock taldea)

EGUN OSOAN
•Bideojokoak 

(Euskaltel)
•Zezen mekanikoa, 

gladiadoreak, 
barredora, tirolina, 

slackline.
•Kutxen jolasa

eskola atea eskolape plaza
parkea/

hondartza portua

EGI
TAR
AUA

ZAPRAN GAGOZ
Denda

Info

•Gure platera gure 
aukera

•Ongi etorri 
errefuxiatuak 

•Goiener

•Artisauak                                   

KALERIK KALE: 
“Aittitta Makurra” 

txaranga
  “Itxaropena 

Txistulari Elkartia”
“Aratuste Alai 
Estudiantina”
“Re-percusión 

feminista” batukada
“EinGO” kanta eta 

dantza
“Burrundada Musika 

Elkartea”
“Lekitto Musika 

Banda”
(13:30 Nautika 

aurrean)


