Uda 2021

haur eta nerabeak

Udalekuak • Kirol eskaintza
Laboratorium museoko eskaintza
Liburutegia Usondon

udaleku irekiak
Ekainaren 28tik uztailaren 23ra

Udaleku

irekiak

10:00-13:00
Udaleku irekiak aukera paregabea dira Bergarako ume guztiak elkartu
eta aisialdi hezitzaileaz euskaraz gozatzeko.

PARTE-HARTZAILEAK:
• 2009-2016 urte bitartean jaiotako haurrak.
• Haurrak Bergaran erroldatuta egon beharko du.
Familiek 3 edo 4 asteko udalekuetarako izena eman ahal izango dute.
• 3 asteko udalekuak: ekainaren 28tik uztailaren 16ra.
• 4 asteko udalekuak: ekainaren 28tik uztailaren 23ra.
Udaleku irekietarako herriko ikastetxeak erabiliko dira, honela antolatuko
dira:
• HH4 eta HH5 (2016 eta 2015ean jaiotakoak) - Aranzadi ikastolan.
• LH1 eta LH2 (2014 eta 2013an jaiotakoak) – Mariaren Lagundia
		 ikastolan.
• LH3, LH4, LH5 eta LH6 (2009 – 2012 bitartean jaiotako haurrak, biak
		 barne) – San Martin Agirre ikastetxean.
• Angiozarren eta Osintxun ere udalekuak eskainiko dira.

IZEN-EMATEA:
Baliteke unean uneko Covid baldintzek antolaketa aldatzera behartzea
(zozketa egin, guneak aldatu, etab...), beraz, ahalik eta azkarren jakitea
komeni zaigu zein ume kopuru den udalekuetan interesa duena.
Horregatik bi izen emate egin beharko dira:
1) Aurretiko izen-ematea apirilaren 12tik 25era bitartean egin
			 beharko da, ordainketarik egin gabe (galdetegi bat betetzea
			 izango da). Epez kanpo ez da eskaerarik onartuko.
2) Behin betiko izen ematea: behin betiko izen ematea egiteko
			 ezinbestekoa izango da aurretikoa eginda izatea. Udala emailez
			 harremanetan jarriko da aurretiko izen ematea egin duten familiekin
			 (ordainketa egiteko eta bestelako datu/baimenak eskatzeko). Udalak
			 zehaztuko duen epe barruan izen ematea berretsi ezean haurrak
			 plazari uko egiten diola ulertuko da.

Aurretiko izen-ematea egiteko bideak:

• INTERNETEZ
www.bergara.eus web gunean UDALEKUAK atalean

• UDALETXEAN – B@Z
Astelehenetik ostiralera: 07:30 - 15:30
Ostegunetan arratsaldez: 16:00 - 19:00
Astelehenetik ostiralera 8:30 – 20:30
Larunbatetan: 9:00 – 13:00

ORDAINKETA:
Ordainketa ez da apirilaren 12tik 25era bitartean egin beharko, ondoren
egingo da, horretarako udala harremanetan jarriko da familiekin.

KUOTA:
Aukeratutako aste kopuruaren eta izena eman duen seme-alaba kopuruaren
araberakoa:

Lehenengo
eta bigarren
seme-alaba
Hirugarren
umea eta
ondorengoak

3 ASTEKO
IRAUPENA

4 ASTEKO
IRAUPENA

TARIFA
SOZIALA
3 ASTE

TARIFA
SOZIALA
4 ASTE

75€
bakoitza

100€
bakoitza

35€

45€

dohainik

dohainik

dohainik

dohainik

TARIFA SOZIALA:
Tarifa soziala aplikatzeko baldintzak:

• Elkarbizitza unitateak Bergaran erroldatuta egon behar du.
• Elkarbizitza unitateak diru kopuru hau baino gutxiago jaso behar
		 du urtean.
Bi pertsonako unitate familiarra

20.105,04 €

Hiru pertsonako unitate familiarra

23.776,22 €

Lau pertsona edo gehigoko unitate familiarra

27.447,27 €

irekiak

UDALEKU
IREKIAK

Udaleku

• LIBURUTEGIAN

Kirol kanpusa

Uda

kirol

kanpaina

Ekainaren 21etik uztailaren 16ra
10:00-13:00
2009-2012 urte bitartean jaiotakoak
DESKRIBAPENA:
Udako oporretan, kanpoko kirol ekintzetan oinarritutako kanpusa. Hasiera
batean, Agorrosin gunean zentratuko da nagusiki, baina eguraldiaren
arabera, beste udal kirol guneetan ere egingo ditugu ekintzak.

HELBURUA:
Aisialdia aprobetxatuz, bizitza aktiboa eta osasuntsua sustatzea dugu
helburu. Opor garaian daukaten denbora librean, jarduera fisikoa eta
kirol ezberdinez gozatzeko aukera izango dute parte hartzaileek.

EDUKIAK:
Tenisa, beisbola, hockeya, badmintona, boleibola, natur jarduerak, ur
jolasak… taldearen kirol eskaerekin malguak izango gara.

IZEN-EMATEA: Apirilaren 12tik 25era
• INTERNETEZ
					 www.bergarakirola.eus webgunean, KIROL KANPUSA atalean.

• AGORROSINGO EKINTZA GUNEAN
					 Astelehenetik ostiralera 6:30-20:00
					 Larunbat eta igandeetan: 9:00-13:30-16:00-19:00

KUOTA: Abonatuak: 105€ / Ez abonatuak: 210€
IZENA EMANDAKOEN ZERRENDAK:
BEHIN BEHINEKO ZERRENDAK: Apirilak 27
ZOZKETA EGUNA (ikasleen gehiengo kopura gaindituz gero): Apirilak 30
BEHIN BETIKO ZERRENDAK: Maiatzak 7
Aurrera aterako ditugun taldeen berri izatea izena eman duenaren
ardura izango da. Informazio hori Agorrosingo iragarki taulan eta
www.bergarakirola.eus webgunean eskura egongo denez, ez da inongo
jakinarazpenik egingo.

ORDAINKETA:
Ordainketa, gutxienez, ikastaroa hasi baino astebete lehenago egin
behar da:

- Kutxabank: ES59 2095 5070 76 1060284535
- Laboral Kutxa: ES06 3035 0009 13 0090016873
3- Txartelarekin, Agorrosineko harreran.

COVID NEURRIAK:

Ahal den heinean, talde burbuilak mantenduko dira. Behin taldea sortuta,
talde burbuila bezala funtzionatuko dute.

kirol

Covid-19ari aurre egiteko, une horretan indarrean dauden arauak kontuan
hartuko dira.

Uda

1- Kontu korrontean helbideratuz.
2- Ordainketa banketxean egin eta ordainagiria Agorrosinera ekarriz.

kanpaina

1go txanda: ekainak 21-uztailak 2
2. txanda: uztailak 5-16
2010-2016 urte bitartean jaiotakoak
IKASTARO ORDUTEGIAK:
• Zapaburu, dordoka eta amuarrain: 10:00-10:45
			
			
			

10:45-11:30
16:00-16:45
16:45-17:30

• Bale eta marrazo mailak:

Uda

17:30-18:15

IKASTARO EGUNAK: Egunero, astelehenetik ostiralera.
PREZIOA: Abonatuak: 36,96€ / Ez abonatuak: 75,04€
OHARRA: Ikasleak 2021ean ez badu igeriketa ikastarorik egin edo
ez bada ikastetxearekin etorri eta Zapaburu maila baino altuagoa badu,
izena eman aurretik mailaketa froga egin beharko du.

Gazteentzako

kirol

kanpaina

Udako igeriketa kanpaina

uda kirol kanpaina
Ekainaren 21etik uztailaren 16ra
2003-2009 urte bitartean jaiotakoak
BERRIA

MULTI-TRAINING
(Areto txirrinda,
Kros fita, TRX…)

ARETO
TXIRRINDUA

KROS FITA

PADELA

10:30-11:30
astelehena
asteazkena
ostirala

11:30-12:30
astelehena
asteazkena

10:30-11:30/
11:30-12:30
astelehena
asteazkena

9:30-10:30/
10:30-11:30/
11:30-12:30
asteartea
osteguna

PREZIOAK (Abonatu/Ez abonatu)
36,30€/74,18€

26,37€/53,78€

24,20€/49,45€ 40,37€/52,48€

IZEN-EMATEA: Apirilaren 28tik maiatzaren 16ra
• INTERNETEZ
					 www.bergarakirola.eus webgunean, UDA KIROL KANPAINA atalean.

• AGORROSINGO EKINTZA GUNEAN

IZEN-EMATEA ZERRENDAK:
BEHIN BEHINEKO ZERRENDAK: Maiatzaren 18an
ZOZKETA/BEHIN BETIKO ZERRENDAK: Maiatzaren 20an

Ordainketa, gutxienez, ikastaroa hasi baino astebete lehenago egin
beharko da:
1. Kontu korrontean helbideratuz.
2. Ordainketa banketxean egin eta ordainagiria Agorrosinera ekarriz,
		 ikastaroaren hasiera eguna baino astebete lehenago.

3. Txartelarekin, Agorrosineko harreran.			
Abonatu tratamendua jasoko dute kobraketa egunean abonatuta
daudenak. 		

ARAUDIA:				
• Gehienezko kopurua gainditzen bada, izen-ematea zozketa bidez
		 egingo da. Zozketan lehentasuna, abonatuak direnak izango dute.

• Bajarik ez da onartuko izena ematea itxi eta gero (maiatzak 16).
		 Horregatik plaza lortzeak ordainketa nahitaez egitea dakar.

• Jarduera bakoitza aurrera ateratzeko, GUTXIENEKO taldekide kopuru
		 bat beharko da.						
• Aurrera aterako ditugun taldeen berri izatea izena eman duenaren
		 ardura izango da. Informazio hori Agorrosingo iragarki taulan eta
		 www.bergarakirola.eus webgunean eskura egongo denez, ez da
		 bestelako jakinarazpenik egingo.
• Covid-19ari aurre egiteko, une horretan indarrean dauden arauak
		 kontuan hartuko dira.

kanpaina

- Kutxabank: ES59 2095 5070 76 1060284535
- Laboral Kutxa: ES06 3035 0009 13 0090016873

kirol

ORDAINKETA:

Uda

					 Astelehenetik ostiralera 6:30-20:00
					 Larunbat eta igandeetan: 9:00-13:30-16:00-19:00

mu s e oko j a rd u e ra k

Laboratorium

Laboratorium museoko
jarduerak

Jarduera guztiak uztaileko lehen hamabostaldian
Data zehatzak ekainean jakinaraziko dira
Izen-emateak eta informazio gehiago ekainaren 1etik 15era bitartean
Laboratorium museoa: www.laboratorium.eus • Telefonoa: 943 76 90 03

1 Brontzearen unibertsoa.

Arkeologia esperimental apur bat.
Brontzea nola egiten den ikasiko dugu; azken trikuharriak erabili zireneko
garaia definitzen duen materiala hain zuzen. Gure arbasoek erabiltzen
zituztenak bezalako labe txiki batzuetan, brontzea sortzeko behar ziren
elementuak nahastu eta brontzea lortuko dugu. Objektuei forma nola
ematen zieten ikusiko dugu eta Historiaurreko asmakizun garrantzitsu
honen prozesu kimikoa eta historia kontatuko dizkigute. Horrez gain, 3D
inpresioaz sortutako moldeak eta piezak erakutsiko dizkigute.
ADIN TARTEA: Haur eta familiak
LEKUA: Laboratorium museoko lorategia

Astronauta baten moduan entrenatu
“Train like an astronaut” mundu osoko espazioko agentziekin lan egiten
duten zientzilariek eta astronauten prestatzaile fisikoek garatutako
programa da.
Programa honek espazioaren esplorazioak sortzen duen lilura baliatzen
du ikasleak zientzia ikastera animatzeko, kirola eta espazioa lotzen dituen
gaiak landuz.
ADIN TARTEA: 8-12 urte
LEKUA: Laboratorium museoa

Saguzarrak hobeto ezagutzeko haur eta familiei zuzendutako jarduera
bat da. Bertan, lau panelez osatutako erakusketa baten bidez, saguzarren
inguruko ezagutzak zabaltzeko azalpenak eskainiko dira (ezaugarriak, bizizikloa, espezieak, gizartearentzat onurak, jasaten dituzten mehatxuak,
etab.). Gainera, saguzarren babes-kutxa eta detekzio gailu ezberdinak
bertatik bertara aztertzeko aukera izango da.
Iluntzea iristearekin batera, partehartzaileek saguzarren deiak entzun
ahal izango dituzte ultrasoinu detektagailuak erabiliz. Honek, bertan
hegan dabiltzan saguzarren espezieak identifikatzea ahalbidetuko die.
Ekintzen gidaritza Naturtzaindia Elkarteko kideen eskutik egingo da,
Mendia Bizirik elkartearen laguntzarekin.
ADIN TARTEA: Haur eta familiak
LEKUA: Laboratorium museoa

mu s e oko j a rd u e ra k

3 Gure bizilagunik onenak

Laboratorium

2 Mission X:

mu s e oko j a rd u e ra k

Laboratorium

4 Ilustrazio botanikoa
Errekalde lorategian 100 zuhaitz baino gehiago daude eta 25 espezie
desberdin. Noizbait konturatu zara nolako biodibertsitate aberastasuna
dagoen? Ezagutuko zenituzke zuhaitz espezie desberdinak? Tailer
honetan, marrazketaren bitartez, parte-hartzaileak aberastasun honetaz
ohartarazi nahi ditugu.
Sortutako emaitzak euren ikerketaren oroigarriak izango dira: postalak eta
txapak. Eta horrela, ikasitakoa senideekin eta lagunekin elkarbanatzeko
aukera bikaina izango dute!
ADIN TARTEA: 6-12 urte
LEKUA: Laboratorium museoa

5 Ur azpiko indusketa arkeologikoa
Uluburu itsasontzian ur azpiko indusketa arkeologikoa. Duela ehunka urte
hondoratu zen itsasontzi bat arkeologikoki industeko aukera izango dute ur
azpian gelditu ziren objetu eta bitxiak aurkituz eta berreskuratuz. Ondoren
aztertu eta sailkatu egingo dira, itsasontziaren historia ezagutzeaz gain
primeran pasako dute.
ADIN TARTEA: 8-12 urte
LEKUA: Agorrosingo Igerilekuan. 17:00etarako haurrak prest egon
beharko du igerilekuan. Ezinbestekoa igeri egiten jakitea, bainujantzia,
uretako betaurrekoak eta uretako txanoa.

Laboratorium

Kimikako esperimentuak
Gure inguruan aldaketa kimikoak etengabe gertatzen dira baina hauetaz
ohartzeko ondo behatzen ikasi behar da. Begirada berezi hau izateko,
kimikako hainbat esperimenturekin gure ingurunean zein barnean
gertatzen diren aldaketak ikasiko ditugu zientzia egunerokotasunera
hurbilduz.
Kimika sukaldatzea eta ikastea dibertigarria dela konprobatuko duzu!
ADIN TARTEA: 8-10 urte
LEKUA: Laboratorium museoa

mu s e oko j a rd u e ra k

6 Zientziaren sukaldea.

Liburutegia

L iburutegia U sondon
Ekainaren 28tik uztailaren 23ra
Astelehenetik ostiralera, goizeko 11etatik 13:00tara eta arratsaldeko
15:30tik 18:00ra liburutegi zerbitzua eskainiko da Usondoko parkean.
Liburuak maileguan jaso, etxekoak entregatu, Usondoko arbolapean
lasai irakurri...
Etorri, irakurri eta gozatu!!
Usondon ze ondo!!

