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UDATXOKOA: HH2koen UDAKO AISIALDIA / OCIO 

PARA las y los de HH2

Berezitasunak: 

- Behar, nahi eta interesak / Necesidades, gustos e interesés

- “Udaleku” kontzeptutik harago / Más allá del concepto de “Colonias”

- 4 urte hausnartuz / Reflexión durante 4 años

- Hezitzaileen erreferentzialtasuna / Referencialidad de las y los educadores

Helburuak:

- Aisialdian ondo pasatuz, bizitzarako heztea / Disfrutando del ocio, educar para la vida

- Jolasaren bidez talde harremana sendotzea / Reforzar las relaciones sociales mediante el 

juego

- Komunikazioan eta euskararen erabileran eragitea / Incidir en el uso del euskara
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2021eko udarako eskaintzaren xehetasunak/Detalles de 
la oferta de verano de 2021

• COVID-19aren eragina: protokoloak eta kontigentzia plana/Condicionantes por la Covid-19: 

Protocolos y planes de contingencia. Baimena sinatu

• Hezitzaileak/Educadoras: Ainhoa Otegi eta Ane Camarero/

• Esmalteria eta inguruneak/Esmalteria y alrededores

• 8:00-13:00 (sarrera malgua): zaintzara ikasturte osoko gakoarekin sartzeko aukera/Entrada 

flexible con la clave de todo el curso
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https://oreretaikastola.eus/udalekuak-2021/baimen-eskaera/


Protokoloaren aipamen esanguratsuenak / Menciones 
del protocolo
• Sarreran hezitzaileen argibideei kasu egin, mesedez (haurra non eta nola utzi, zeinek jaso) 

/ Haced caso a las indicaciones de las educadoras a la entrada.

• Erantzunkizuna, denona: sintoma edo zalantzen aurrean ez ekarri eta mezua bidali / La 

responsabilidad es de todas y todos: Con sintomas o ante la duda, no llevar al menor y 

avisad

• Higiene eta prebentzio neurriak beteko dira (orain ikasturte osoko esperientzia dugu) / Se 

cumplirán las medidas de prevención e higiene (experiencia de todo el curso)

• Aire libreko jarduerak lehenetsi / Prioridad a las actividades al aire libre
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PROGRAMAZIO 
PROPOSAMENAK
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OHIKO BATZAR NAGUSIA 
2021

28 29 30 1 2

Mugimendua

Esperimentazioa 
(ogi birrindua eta 

arrozarekin)

Plastilina

Lanera

 
Sukaldaritza

Esperimentazioa
(makarroiekin)

Txirrita

 Urarekin jolasean

5 6 7 8 9

Esperimentazioa 
(frutarekin)

Xenpelar

Esperimentazioa 
(tenperarekin)

 

SAN 
FERMINAK

Koloretako festa

Gernika plaza

Sukaldaritza

Gaztaño

12 13 14 15 16

Esperimentazioa 
(gustukoenarekin)

Dantza festa!

Mugimendua

Esmalteria
Urarekin jolasean

Esperimentazioa 
(gustukoenarekin)

Lanera

 Azken festa!
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Udatxokora eraman beharrekoa / ¿Qué llevar al 

Udatxoko?:
Eguneroko motxila / Mochila diaria:

• Hamaiketakoa

• Ura

Udatxokoan uzteko motxila / Mochila para dejar en el Udatxoko:

• Bainujantzia / Bañador

• Toalla

• Txankletak / Chancletas

• Aldatzeko arropa (osorik) / Muda entera

• Eguzkitako krema / Crema solar

Izena jarri denari, mesedez / Poned nombre a todo por favor

Etxetik eguzkitako krema emanda etortzea gomendatzen dugu / Recomendamos 

que os déis la crema en casa
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Kontakturako:

943 52 03 97

udalekuak@oreretaikastola.eus
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Denon artean, 
udan ere aurrera!

Eskerrik asko!



Galde-eskaerak
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Eskerrik asko!
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