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Curriculumez kanpoko jarduerak ikastetxeak bereziki zaindu nahi dituen hezkuntza 
esparruak dira, izan ere, jarduera horiek curriculum akademikoaren oinarrian dauden 
gure asmoen luzapenik pertsonalizatuena baitira.

Ebaluazioak berezko duen presiorik gabe, curriculumez kanpoko jarduerek ikaslearen 
formazio integralari bultzada ematen diote. Era berean, gure proiektuaren baitatik hezi 
eta sustatu nahi ditugun dimentsio pertsonaletan sakontzeko aukera ere ematen diote 
ikasleari.

Curriculumez kanpoko jarduerei buruz 17/18 ikasturtean abian ipinitako gogoeta 
sakonaren harira, eguerdiko eskolaz kanpoko tartea gorde dugu jarduerarik ludikoenak 
egiteko; jarduera akademikoenak, aldiz, arratsaldeko eskolaz kanpoko orduetan egiten 
ditugu.

Curriculumez kanpoko jardueren gaineko gure proposamena hiru multzo nagusitan 
sailka liteke:

· Jarduera artistikoak, gure ikasleen sormena garatzen eta sustatzen dutenak (musika, 
antzerkia, dantza, e.a.)

· Kirol jarduerak, ikastetxean itzal handia duen tradizioari segida ematen diotenak.

· Hizkuntzekin eta adimenaren garapenarekin loturiko jarduerak.
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Curriculumez 
kanpoko jarduera 
orokorrak
2021-2022



Ikaslearen hezkuntza integrala ez da eskolen espaziora eta tartera mugatzen.

Ikastetxeak jardueren eskaintza anitza luzatzen die bere ikasleei. Gure sarea osatzen 
duten ikastetxeen proposamena ardatz hartuta, jarduera horiek hainbat arlotan 
jasotako formazioa osatzen dute.

Curriculumez kanpoko jarduerak antolatzeko orduan, ikaslea hartzen dugu gure 
jardunaren erdigunetzat. Jardueretako partaideek zenbait trebezia garatzea eta 
ezagutzak zabaltzea nahi dugu, baina, horrez gain, gure asmoa parte-hartzaileengan 
oroitzapenak eta emozioak sortzea ere bada, hain justu, ikastetxeari afektiboki 
lotuago egon daitezen.

Ondoren aurkeztuko dizkizuegun curriculumez kanpoko jarduerek hainbat 
ezaugarritan bat egiten dute:

·  Ikasgelan landutako kontzeptuak osatzen dituzte.
·  Ikuspuntu bereziki ludikoa aintzat hartuz garatzen ditugu.
·  Ikastetxeko familien kontziliazioa errazten dute.

Hala ikasleak nola euren familiak asetuko dituen eskaintza izango dela espero dugu.
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Jarduerak,  
Ordutegiak  
eta Arauak
·  JARDUERA ARTISTIKOEN SAILA

·  KIROL JARDUEREN SAILA

·  HIZKUNTZEN ETA ADIMEN  
   GARAPENAREN SAILA



Datu interesgarriak
Hasiera eta amaiera
Urriak 1 / Maiatzak 31.

Propio beste egutegi bat adierazi ez badugu.

Arauak eta baldintzak

· Egoki garatzen direla bermatzeko, ikastetxeak eskubidea izango du jarduera 
batzuetako egunak edo orduak aldatzeko. 

· Covid-19aren pandemiari aurre egiteko osasun erakundeeek jardueraren bat epe 
batean eteten badute, aurreikusitako tarifaren ordez 6 euro ordainduko dira hilean 
jardueraren mantenu gastuak ordaintzeko.

· Ikasle kopuru egokia izateak baldintzatuko du jarduera oro. Kopururen bat osatzen ez 
bada, jakinaraziko diegu izena eman dutenei irailaren 1a baino lehen.

· Jardueren kostua zortzi ordainketatan banatuko da, hain zuzen ere, urritik maiatzera 
bitarteko hileekin bat etorriko direnak, ingelesa izan ezik (irailetik ekainera bitarteko 
hamar ordainketa).

· Azarotik aurrera, edozein jardueratan baja emanez gero, ikasturte osoari dagokion 
kostua ordaindu beharko da.

· Edozein jardueratan izena emateak hemen adierazitako arauak onartzea dakar.

Izen-emate prozesua

· Jardueretan izena emateko epea bat etorriko da matrikulazio epearekin. 

· Jarduera bakoitzean izen-emateak lehen hilerokoaren ordainketa ekarriko du, zeina 
ez baita inolaz ere itzuliko.

· Izena emateko epetik kanpo eginiko eskaerak posta elektroniko honen bidez 
jakinaraziko dira: extracurriculares@aldapeta.eus. Urriaren 15etik aurrera 
aztertuko dira eskaera horiek, baina eskatutako jardueratan plazak betetzeke 
badaude soilik.
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Jarduera artistikoak 

Gorputz adierazpena 

Jarduera honetan inguruko munduarekin dugun harremana landuko dugu. Espazioan 
egoki kokatzea, distantzia, errespetua, arnasketa, koreografia, “ni”a, komunikazioa, 
sormena eta antzerkia jorratuko ditugu. Hitz bitan, komunikatzeko hezi eta prestatuko 
dugu gorputza.

Dantza
Dantza da jarduera honen oinarria. Gorputzaren mugimenduen eta musikaren 
erritmoaren bitartez lantzen den adierazpidea. Dantzari esker, trebezia eragileak, 
adierazmena eta sormena garatuko ditugu.

Musika tailerra, Donostiako Orfeoia
Jarduera honetako xede nagusia haurra musikarekiko ernatzea eta sentsibilizatzea da. 
Horrela, bide emango diogu ondorengo alfabetatze musikalari, abiapuntua musikaz eta 
musikaren bidez gozatzea delarik.

Antzerkia
Partaideek, zenbait ariketa eta jolasi esker, emozioak askatu eta lotsa zein beldur 
eszenikoa gainditzea, horixe da tailer honen helburua. Partaideei euren konfiantza 
eta autoestimua handitzeko adina autonomia eman nahi diegu, nahi dutena antzeztu 
dezaten.

Zeramika eta plastika
Laborategi moduan diseinatu dugu jarduera. Modu horretan, esperimentatzeko aukera 
zabala izango dute ikasleek. Bere kasa eta teknika zein material ugariren bidez, ikasle 
bakoitzak proiektu propioak sortuko ditu. 



Abesbatza
Ikasleek abesten gozatzea da jarduera honetako xede nagusia. Horretaz gain, ahozko 
teknikaren hainbat alderdi ere ikasiko ditugu, besteak beste, arnasketa, ahoskera eta 
intonazioa. Hori guztia abesti klasiko eta herrikoien sorta dibertigarria prestatzen 
goazen heinean.

Hizkuntza musikala + musika tresna
Musikaz gozatzen ikasteko proposatu dugu jarduera hau. Hizkuntza musikalari buruzko 
taldeko eskoletan (ordu 1 astean) ezagutzarik oinarrizkoenak ikasiko ditugu, eta gero 
guk aukeratutako tresnari aplikatuko dizkiogu 30 minutuko eskolak bakarka (pianoa 
edo zeharkako txirula) ala ordubeteko eskolak (gitarra) taldeka (lau taldekide gehienez). 
Irailean adostuko dugu tresnei buruzko eskolen ordutegia.

Kirol jarduerak 

Aurrekirol eskola 

Tailer honetan umeek hainbat jolas egiten dute korrika eta salto egiten ikasteko, pilota 
eta baloi desberdinak erabiltzen ikasteko, baita ondorengo ikasturteetan landuko dituz-
ten oinarrizko trebeziak menperatzen hasteko ere.

Eskola kirola
Parte hartuko duten ikasleek Gipuzkoako Foru Aldundiko Eskola Kirol programaren 
baitan jardungo dute. Programa horrek, Lehen Hezkuntzako 3. eta 4. mailei dagokienez, 
3 kirolen praktika finkatzen du eta; 5. eta 6. mailei dagokienez, berriz, 2 kirolen praktika.

Gimnastika erritmikoaren hastapenak
Jarduera honen bitartez erritmoa eta koordinazioa uztartu nahi ditugu. Etorkizunean 
baliagarri izango diren jakintzen artean, espazioa erabiltzen ere ikasi nahi dugu kirol 
honetan aurrera egiteko.

LHko 1. eta 2. mailetan flexibilitatea eta koordinazioa landuko ditugu.

Lehen Hezkuntzako 3. eta 4. mailetan 5 edo 6 gimnastako taldetan landuko ditugu esku 
askeko ariketak.

LHko 5. eta 6. mailetan, 5 edo 6 gimnastako taldetan ere, baloi ariketak jorratuko ditugu. 
Maila honetan bi lehiaketa egiten ditugu ikasturtean zehar.
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Badmintonaren hastapenak 

Modu ludikoan egiten diren ariketak dira jardueraren oinarria. Benetako jokoan 
gertatzen diren egoerak landuz, partaideek euren joko maila hobetuko dute.

Futbol eskola
C.D. Arrupe Chaminade – SANSEk zuzendutako eskola. Futbola sustatzeko asmotan, aldi 
berean, kluba osatzen duten 2 ikastetxeen arteko laguntasuna bultzatzen dihardugu. 
Klubaren bulegoen bitartez eman behar da izena.

Saskibaloi eskola 

Eskola honetan partaide bakoitzaren teknika landuko dugu. Talde txikitan gauzatuko 
da. Bertan parte hartzeko eskola kirolean ere hartu behar da parte derrigor.

Hizkuntzen eta adimen  
garapenaren saila

Play-Time English
Tailer honetan ingeleseko elkarrizketa lantzeko parada ematen diegu ikasleei. Hainbat 
jolas, jostailu, mozorro, eskulan, ipuin kontaketa, rap eta abestiren bitartez egiten da. 
Ongi pasatuz, jakina.

Ingelesa
Programa ludiko bati esker, sistema egituratu eta helburu zehatz batzuen bidez, 
hizkuntzaren ezagutza sendotzeko aukera eskaintzen dugu. Irailaren 15tik ekainaren 
15ra bitarte gauzatuko da jarduera.

Specific Exam Preparation
Gure ikasleei Cambridgekoazterketa ofizialak (KET, PET, FCE eta CAE) prestatzen 
laguntzeko jarduera da honako hau. Azterketak prestatzeko saioetan, tituluak 
eskuratzeko bost probak jorratzen ditugu: Listening, Reading, Use of English, Writing 
eta Speaking. Irailaren 15ean hasi eta ekainaren 15ean amaituko da.



Haurrak Beti Jolasean
Ordubetez, eta begiralea lagun dutela, neska-mutilek euskaraz jolasak, abestiak, 
eskulanak eta ekintza ludikoak egingo dituzte giro lasaian. Euskaraz soilik hitz egitea, 
komunikatzea eta ongi pasatzea da kontua.

Aloha tailerra
Aloha ikasleen kontzentrazioa, arreta eta gaitasun matematikoak hobetzeko jarduera 
berritzailea da. Metodologia eraginkor bezain dibertigarri baten bidez gauzatzen da gainera.  
www.alohaspain.com

Robotika
Diziplina anitzeko tresna integrala da robotika. STEAM kontzeptuak (Zientzia, Teknologia, 
Ingenieria, Artea eta Matematika) errealitatea moldatzeko bidea ematen die haurrei 
nahiz helduei. Ikasleek, benetako dispositiboak maneiatuz, programazioaren nondik 
norakoak ezagutuko dituzte.

Tailer anitzak DBH-Batxilergoa
Ikasturtean zehar DBHko eta Batxilergoko ikasleei tailer eta ikastaro batzuk proposatuko 
dizkiegu. Saio puntualak izango dira, iraupen mugatukoak, eta Etapako Zuzendaritzekin 
adostuko ditugunak. Jarduera horiek bat egingo dute curriculumaren alorreko eduki 
eta gaiatasunekin, eta parte-hartzaileei aukera emango diete, ikuspegi ludiko baten 
bidez, ezagutzak zabaldu eta sakontzeko. Ebaluazio egutegiarekin bateragarriak izango 
dira beti, hau da, posible izango da ikastaro hauek eta ikasleen lan karga uztartzea. 
Ikasturtean zehar joango gara deialdiak luzatzen. Adibide gisa, magia, antzerkia, 
argazkilaritza, e.a. izan daitezke jorratuko ditugun tailerrak.
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Jarduera

4. HAUR  
     HEZKUNTZA

Gorputz 
adierazpena

Dantza eta 
erritmoa

Musika tailerra  
Donostiako Orfeoia

Play-Time 
English

Aurrekirol 
eskola

Astelehena  
13:35 – 14:20

Asteazkena
13:35 - 14:20

Asteartea eta osteguna 
13:35 -14:20

Ostirala  
13:35 -14:20

Asteartea  
13:35 - 14:20

Ordutegia

28,00 €

32,80 €

28,00 €

32,80 €

28,00 € 

Prezioa/hileko

Jarduera

5. HAUR  
     HEZKUNTZA

Ordutegia

Gorputz 
adierazpena

Astelehena 
12:40 - 13:25 28,00 € 

Musika tailerra  
Donostiako Orfeoia

Asteartea eta osteguna 
12:40 -13:25 32,80 €

Dantza eta 
erritmoa

Asteazkena 
12:40 - 13:25 28,00 €

Play-time  
English

Ostirala  
12:40 - 13:25 32,80 €

Aurrekirol 
eskola

Asteartea 
12:40 - 13:25 28,00 € 

Prezioa/hileko



Actividad

1. LEHEN 
     HEZKUNTZA

Musika tailerra 
Donostiako Orfeoia 

Badminton 
eskola

Asteazkena eta ostirala 
12:20 - 13:05

Astelehena 
13:15 - 14:00

Astelehena edo 
ostirala 16:20 - 17:15

Astelehena eta asteazkena
16:20 - 17:15

Astelehena 
12:20 - 13:05

Astelehena eta asteazkena 
edo asteartea eta osteguna 
16:30 - 17:25

Osteguna 
12:20 - 13:05

Asteartea 
12:20 - 13:05

Aurrekirol 
eskola

Asteartea
12:20 - 13:05

Dantza eta 
erritmoa

Haurrak  
Beti Jolasean

Zeramika 
eta plastika

Ingelesa

Aloha tailerra

Gimnastika 
erritmikoa

32,80 €

28,00 €

28,00 €

28,00 €

28,00 €

90,00 €

35,00 €

Irailean ordainduko da  
jarduera osorik. Tarifa hobaritua  

familia ugarientzat.

28,00 €

Ordutegia Prezioa/hileko
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Jarduera

2. LEHEN 
     HEZKUNTZA

Musika tailerra 
Donostiako Orfeoia

Badminton 
eskola

Asteazkena eta ostirala 
12:20 - 13:05

Asteartea eta osteguna 
13:15 - 14:00

Astelehena eta asteazkena 
edo asteartea eta osteguna 
16:20 - 17:15

Astelehena eta asteazkena 
16:20 - 17:15

Asteartea 
12:20 - 13:05

Astelehena eta asteazkena 
edo asteartea eta osteguna 
16:30 - 17:25

Asteartea 
12:20 - 13:05

Asteazkena eta ostirala 
12:20 - 13:05

Aurrekirol 
eskola

Astelehena eta asteazkena  
12:20 - 13:05

Dantza eta 
erritmoa

Haurrak  
Beti Jolasean

Zeramika 
eta plastika

Ingelesa

Aloha tailerra

Gimnastika 
erritmikoa

32,80 €

32,80 €

32,80 €

32,80 €

28,00 €

90,00 €

35,00 €

Irailean ordainduko da  
jarduera osorik. Tarifa hobaritua  

familia ugarientzat.

32,80 €

Ordutegia Prezioa/hileko



Jarduera

3. LEHEN 
     HEZKUNTZA

Hizkuntza musikala 
+ tresna bakarka

Gimnastika 
erritmikoa

Hizkuntza musikala:
Asteartea 13:15 -  14:00
Musika tresna: adosteke

Astelehena eta ostirala 
13:15 - 14:00

Hizkuntza musikala:
Asteartea 13:15 - 14:00
Gitarra: adosteke

Asteartea eta osteguna 
13:15 - 14:00

Asteartea
16:30 - 17:30

Asteazkena eta ostirala 
16:30 - 17:30

Astelehena 
16:30 - 17:30

Asteartea eta osteguna 
16:30 - 17:30

Astelehena eta ostirala 
13:15 - 14:00

Asteartea eta osteguna 
13:15 - 14:00

Asteartea eta osteguna 
16:20 - 17:15

Osteguna  
13:15 - 14:00

Astelehena 
16:30 - 17:30

Osteguna  
13:15 - 14:00

Asteartea 
13:15 - 14:00

Asteartea eta osteguna edo 
asteazkena eta ostirala  
16:30 - 17:25

Hizkuntza musikala 
+ gitarra

Badminton eskola

Abesbatza

Eskola kirola 
neskak

Dantza
eta erritmoa

Saskibaloi 
eskola

Eskola kirola 
mutilak

Antzerkia

Haurrak
Beti Jolasean

Zeramika 
eta plastika

Futbol 
eskola

Aloha tailerra

Robotika

Ingelesa

73,00 €

32,80 €

18,00 €

32,80 €

Irailean ordainduko da  
jarduera osorik. Tarifa hobaritua  

familia ugarientzat.

60,00 €

32,80 €

32,80 €

28,00 €

32,80 €

32,80 €

28,00 €

35,00 €

35,00 €

90,00 €

Ordutegia Prezioa/hileko

275,00 €  
denboraldi osoa
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Jarduera

4. LEHEN 
     HEZKUNTZA

Hizkuntza musikala 
+ tresna bakarka

Gimnastika 
erritmikoa

Hizkuntza musikala:
Asteartea 13:15 - 14:00
Musika tresna: adosteke

Astelehena eta ostirala 
13:15 - 14:00

Hizkuntza musikala:
Asteartea 13:15 - 14:00
Gitarra: adosteke

Astelehena eta asteartea 
13:15 - 14:00

Asteartea 
16:30 - 17:30

Asteazkena eta ostirala 
16:30 - 17:30

Astelehena 
16:30 - 17:30

Asteartea eta osteguna 
16:30 - 17:30

Astelehena eta ostirala 
13:15 - 14:00

Asteartea eta osteguna 
13:15 - 14:00

Asteartea eta osteguna 
16:20 - 17:15

Ostirala 
13:15 - 14:00

Astele. 16:30 - 17:30 - Neskak
Ostir. 16:30 - 17:30 - Mutilak

Asteartea 
13:15 - 14:00

Astelehena 
13:15 - 14:00

Astelehena eta asteazkena 
edo asteartea eta osteguna 
16:30 - 17:25

Hizkuntza 
musikala + gitarra

Badminton 
eskola

Abesbatza

Eskola kirola 
neskak

Dantza 
eta erritmoa

Saskibaloi 
eskola

Eskola kirola 
mutilak

Antzerkia

Haurrak
Beti Jolasean

Zeramika 
eta plastika

Futbol 
eskola

Aloha tailerra

Robotika

Ingelesa

73,00 €

32,80 €

18,00 €

32,80 €

Irailean ordainduko da  
jarduera osorik. Tarifa hobaritua  

familia ugarientzat.

60,00 €

32,80 €

32,80 €

28,00 €

32,80 €

32,80 €

28,00 €

35,00 €

35,00 €

90,00 €

Ordutegia Prezioa/hileko

275,00 €  
denboraldi osoa



Jarduera

5. LEHEN 
     HEZKUNTZA

Hizkuntza musikala 
+ tresna bakarka

Gimnastika 
erritmikoa

Hizkuntza musikala:
Astelehena 12:20 - 13:05
Musika tresna: adosteke

Asteartea eta osteguna 
12:20 - 13:05

Hizkuntza musikala:
Astelehena 12:20 - 13:05
Gitarra: adosteke

Asteartea eta osteguna   
17:30 - 18:30

Asteartea 
16:30 - 17:30

Asteazkena eta ostirala 
16:30 - 17:30

Ostirala 
17:30 - 18:40 edo 18:40 - 19:50

Astelehena eta asteazkena 
16:30 - 17:30

Asteartea eta osteguna 
12:20 - 13:05

Asteartea eta osteguna 
12:20 - 13:05

Astelehena eta asteazkena 
edo asteartea eta osteguna 
16:30 - 17:25

Asteazkena 
12:20 - 13:05

Ostirala, klubak zehaztuko 
du ordutegia eta zelaia

Astelehena 
12:20 - 13:05

Hizkuntza musikala 
+ gitarra

Badminton eskola

Abesbatza

Eskola kirola 
neskak

Dantza 
eta erritmoa

Saskibaloi 
eskola

Eskola kirola 
mutilak

Antzerkia

Ingelesa

Zeramika 
eta plastika

Futbol 
eskola

Robotika

73,00 €

32,80 €

18,00 €

32,80 €

90,00 €

60,00 €

32,80 €

32,80 €

28,00 €

32,80 €

32,80 €

28,00 €

35,00 €

Ordutegia Prezioa/hileko

275,00 €  
denboraldi osoa
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Jarduera

6. LEHEN 
     HEZKUNTZA

Hizkuntza musikala 
+ tresna bakarka

Gimnastika 
erritmikoa

Hizkuntza musikala:
Astelehena 13:15 - 14:00
Musika tresna: adosteke

Astelehena eta osteguna 
13:15 - 14:00

Hizkuntza musikala:
Astelehena 13:15 - 14:00
Gitarra: adosteke

Asteartea eta osteguna 
17:30 - 18:30

Asteartea 
16:30 - 17:30

Asteazkena eta ostirala 
16:30 - 17:30

Ostirala 
17:30 - 18:40 edo 18:40 - 19:50

Astelehena eta asteazkena 
17:30 - 18:30

Asteartea eta osteguna 
13:15 - 14:00

Asteartea eta osteguna  
13:15 - 14:00

Astelehena eta asteazkena 
edo asteartea eta osteguna 
16:30 - 17:25

Asteazkena 
13:15 - 14:00

Klubak zehaztuko du 
ordutegia eta zelaia

Asteazkena 
13:15 - 14:00

Hizkuntza musikala 
+ gitarra

Badminton 
eskola

Abesbatza

Eskola kirola 
neskak

Dantza
eta erritmoa

Saskibaloi 
eskola

Eskola kirola 
mutilak

Antzerkia

Ingelesa

Zeramika 
eta plastika

Futbol 
eskola

Robotika

73,00 €

32,80 €

18,00 €

32,80 €

90,00 €

60,00 €

32,80 €

32,80 €

28,00 €

32,80 €

32,80 €

28,00 €

35,00 €

Ordutegia Prezioa/hileko

275,00 €  
denboraldi osoa



Jarduera

DBH

Hizkuntza 
musikala + gitarra

73,00 €

60,00 €

Ordutegia Prezioa/hileko

Hizkuntza musikala:
Osteguna 13:15 - 14:00
Gitarra: adosteke

Hizkuntza musikala:
Osteguna 13:15 - 14:00
Musika tresna: adosteke

Robotika 35,00 €
Asteartea 
13:15 - 14:00

Boleibola 43,00 €
Ikus kirol
jarduerak

Areto futbola 43,00 €Ikus kirol
jarduerak

Futbola 350,00 €  
denboraldi osoa

Ikus kirol
jarduerak

Saskibaloia 43,00 €Ikus kirol
jarduerak

Badminton
60,00 €

Ikus kirol
jarduerak

Specific Exam 
Preparation

90,00 €

· KET: Astelehena eta asteazkena edo 
asteartea eta osteguna 16:40 - 17:35

· PET: Astelehena eta asteazkena edo 
asteartea eta osteguna 16:40 - 17:35

· FIRST: Astelehena eta asteazkena edo 
asteartea eta osteguna 17:40 - 18:35

· ADVANCED: Astelehena eta asteazkena 
edo asteartea eta osteguna 17:40 - 18:35

Hizkuntza musikala 
+ tresna bakarka

18,00 €Osteguna 
16:30 - 17:30

Abesbatza
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Jarduera

BATXILERGOA

Specific Exam 
Preparation

90,00 €

Ordutegia Prezioa/hileko

FIRST: Astelehena eta 
asteazkena ala asteartea 
eta osteguna 15:40 - 16:35 

CAE: Astelehena eta 
asteazkena ala asteartea 
eta osteguna 15:40 - 16:35

Badmintona
60,00 €Ikus kirol 

jarduerak

Saskibaloia
43,00 €Ikus kirol 

jarduerak

Futbola 350 €
denboraldi osoa

Ikus kirol 
jarduerak

Areto futbola
43,00 €

Ikus kirol 
jarduerak

Boleibola
43,00 €

Ikus kirol 
jarduerak
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Curriculumez 
kanpoko kirol 
jarduerak
2021-2022



“Gure ikastetxe guztietan kirol jarduna sustatzen dihardugu, garapen fisiko zein sozialari 
bide baliotsua eskaintzen baitio kirolak” (Marianistak. Gure hezkuntza proposamena)

Hona hemen zein irizpideen arabera antolatu ohi dugun kirola gure ikastetxean:

• Eskaerari erantzutea eta kirolean ahalik eta pertsona gehien aritzea da gure asmoa.

• Kirol lehiaketa ofizialetan parte hartzeko taldeak antolatzen ditugu. Nahiz eta zenbait 
kategoriatan Aldapeta Kirol Klub moduan aritu, talde horiek ikastetxea ordezkatzen 
dute lehiaketa ofizialetan, Ikastetxearen sentimendua baita gure sentimendu nagusia.

• Kirolari parte-hartzaileek goza dezaten ahalegintzen gara.

• Kirolaren eta kategoriaren arabera aldatzen dira federazio desberdinen arauak. Eta 
Ikastetxeak arau horietara egokituko ditu bere irizpideak.

Ikastetxeko kirola garatzeko badugu kirol egitura bat. Kiroleko Zuzendaritza Taldea 
da egitura horren burua. Talde horretan, Kirolaren Arduradunarekin batera, hainbat 
koordinatzaile ere badaude: badmintonarena, saskibaloiarena, aurrekirol eskolarena, 
futbolarena (SANSE), areto futbolarena eta boleibolarena.

Aldapeta Maria Ikastetxean entrenatzaileen esku dago kirolen egitaraua. Euren 
ahalegina eta aisialdia guri eskaini izana  biziki eskertzen diegu entrenatzaileei, baita 
ikasleen prestakuntza integralaren alde egiten duten guztia ere.

23



Kirola garapen
fisiko zein 
sozialerako
bide baliotsua da
JARDUERAK, 
ORDUTEGIAK  
ETA ARAUAK

·  BADMINTONA

·  SASKIBALOIA

·  FUTBOLA

·  ARETO FUTBOLA

·  BOLEIBOLA    



Datu 
interesgarriak
Kirolarekin lotutako edozein gauza jakiteko, arduradunarekin harremanetan jar 
zaitezkete helbide honetan: kirolak@aldapeta.eus 

Hasiera eta bukaera 
Irailak 15 / Maiatzak 31

Kirol jardueretan parte hartu nahi duten ikasleek kirol arropa ofizialak erabili beharko 
dituzte, bai entrenamenduetan baita partiduetan ere. Horrez gain, eskolako txandala 
erabiltzea ezinbestekoa izango da.

Laster jasoko duzue erreferentzien, prezioen, eskaera epeen… berri.

Izen-emate prozesua

Behar-beharrezkoa da egin nahi den kirolean izena ematea, ikaslea aurreko 
ikasturteetan kirol berean aritu bada ere.

DBHko eta Batxilergoko edozein kirol jardueratan parte hartzeko aukera Kirolaren 
Zuzendaritza Taldearen onarpenaren mende egongo da. Onarpen hau, bide 
batez, eskatutako taldeko plaza libreek eta kirol mota bakoitzeko taldeen osaerak 
baldintzatuko dute.

Izen-emate eskaerak matrikulazio epean egingo dira.

Prezioak
Badmintona > 60 €/hileko
Saskibaloia > 43 €/hileko
Areto futbola > 43 €/hileko

Ordaintzeko modua
Jarduera kostua zortzi ordainketetan banatuko da, urritik maiatzera bitarteko 
ordainagiriekin batera.

Boleibola > 43 €/hileko
Eskola S.A.N.S.E. > 275 €/denboraldiko
S.A.N.S.E. taldeak > 350 €/denboraldiko
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Saskibaloia
saskibaloia@aldapeta.eus 

Aurten ere, ikastetxeko taldeek lehiekata federatu nahiz eskolarretan 
hartuko dute parte. 

Gehienez, 15 kirolari izan dezake talde bakoitzak. DBHko 1. mailatik 
aurrera, taldeen osaketa talde horrek jokatuko duen lehia mailaren 
araberakoa izango da.

Futbola
info@cdsanse.org

C.D. Arrupe Chaminade – S.A.N.S.E. taldeko partaide izateko, klubaren 
bulegoetan egin behar da izen-ematea. 

Badmintona
Arduraduna > Yoana Martinez 
badminton@aldapeta.eus

Kirolariek Espainiako Txapelketetara bideratutako planifikazioa egiten 
dute denboraldian zehar. 

Bada ere modu ludikoan entrenatzeko aukera, Lehen Hezkuntzako 5. 
eta 6. mailatako baldintza ekonomikoetan hain zuzen.

Astele.

Astele.

Astear.

Astear.

Asteaz.

Asteaz.

Ostegu.

Ostegu.

Ostirala

Ostirala

19:40 
21:00

19:50 
21:00

19:50 
21:00

19:50 
21:00

18:40 
19:50

18:40 
19:50

17:30 
18:40

17:30 
18:40

17:30 
18:40

17:30 
18:40

18:40 
19:50

18:40 
19:50

Juniorrak gizonezkoak 
(Batxilergoa 2004 - 2005)

Juniorrak emakumezkoak 
(Batxilergoa 2003 - 2004)

Kadeteak gizonezkoak 
(3. eta 4. DBH 2006 - 2007)

Infantilak gizonezkoak
(1. eta 2. DBH 2008 - 2009)

Infantilak emakumezkoak 
(1.eta 2. DBH 2007 - 2008)

18:40 
21:00

18:40 
21:00

18:40 
21:00



Areto futbola
futbola@aldapeta.eus

Gorakada betean dago kirol hau. Ikastetxeak DBHko eta Batxilergoko ikasleei 
eskaintzen die. Areto futbolean daukagun helburuetako bat ikasleek kirola 
lantzeko aukera izaten jarraitzea da. Kirol dinamikoa bezain dibertigarria da. 
Talde bakoitzak, gehienez, 12 jokalari edukiko ditu.

Boleibola
Arduraduna  > Eneko Marin 
boleibola@aldapeta.eus 

Ikastetxean gorantz doan beste kirol bat. Sustatu nahi dugun kirola da 
hau, berau praktikatzeak onura handiak baitakartza. 

17:30 
18:40

19:50 
21:00

21:00 
22:00

19:50
21:00

21:00 
22:00

17:30 
18:40

Jubenilak
(Batxilergoa 2004 - 2005)

Jubenilak 
emakumezkoak
(Batxilergoa 2004 – 2005)

Kadeteak
(3. eta 4. DBH 2006 - 2007)

Kadeteak 
emakumezkoak
(3. eta 4. DBH 2006 - 2007)

Infantilak
(1. eta 2. DBH 2008 - 2009)

Infantilak 
emakumezkoak
(1. eta 2. DBH 2008 - 2009)

Infantilak 
gizonezkoak
(1. eta 2. DBH 2008 - 2009

Astele.

Astele.

Asteartea

Asteartea

Asteazke.

Asteazke.

Osteguna

Osteguna

Ostirala

Ostirala

18:40 
19:50

18:40 
19:50

18:40 
19:50

17:30 
18:40

17:30 
18:40

17:30 
18:40

19:50
21:00

17:30
18:40
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