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Bazkide agurgarriak: 

 
Urte hasieran aurreratu genizuenez, 2022rako aurreikusitako Jardueren Gutunan, 

aisialdirako geralekuetarako gazte taldeak martxan jartzeko asmoa dugu (mahai- 

jokoak, ibilaldiak mendian zehar, irakurketa kluba, zinemara joatea, antzerkia...). Talde 

horietan, partaideeen hizkuntza-, mugimendu- eta gizarte-trebetasunak sustatuko dira. 

Gainera, berdinekin elkarreragiteko, gizarte-harremana hobetzeko eta esperientzia eta 

interes berriak partekatzeko modu polita dela uste dugu. 

 

Aisialdi taldeetara joatea doakoa izango da, baina erabiltzaile bakoitzak bere gain 

hartu beharko dito egunero egiten diren jardueren kostuak (zinemarako edo 

antzerkirako sarrera, askaria, garraio publikoa). Horretarako, aldez aurretik 

jakinaraziko zaizue egingo den jarduaren inguruan eta horren kostua dirua ekar 

dezazuen. 

 

Erabiltzaileak adinaren arabera banatuko dira: 11 eta 13 urte bitartekoak, 14 eta 17 

urte bitartekoak eta 18 eta 24 urte bitartekoak. 

 

Proposamena egin ahal izateko, jakin behar dugu zenbat pertsonek duten interesa 

jardueran, norbanakoaren adina eta zer udalerritan bizi diren jakitea. Horregatik, esteka 

honekin batera doakizue interesa duzuen guztiek eskatzen dizkizuegun datuak betetzea, 

taldeak osatu ahal izateko eta jarduera martxan jartzeko. Horretarako, beharrezkoa da 

gurekin telefonoz (944 810 354) edo posta elektronikoz harremanetan jartzea 

(info@aspertxu.com) edo formulario hau betetzea: 

https://forms.gle/v7UVWdenje4QBreJ7 

 

Hasiera-data eta aldizkakotasuna (hilekoa, hamabostekoa, astekoa) oraindik ez dira 

zehaztu, baina irailetik ekainera egingo da larunbatetan, 17:00etatik 20:00etara gutxi 

gorabehera. 

 

Taldeak osatu ondoren, eta talde egonkorrak izaten saiatuko garenez, non elkar 

ezagutzen duten eta adiskidetasunezko loturak sortzen diren, nolabaiteko 
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konpromisoa eskatzen dizuegu jarduerarekiko, taldea edo parte-hartzaileen kopuru 

txikiegia atzean gera ez dadin eta jarduera bertan behera utz dadin. 

 

Egingo diren jarduera guztiek anticovid 19 segurtasun eta higiene araudia bete beharko 

dute 

 

Azkenik, familia askok jarduera honi buruzko informazioa eskatu duzuenez, eskaera 

handia izango dela aurreikusita, pozik egongo gara guraso boluntarioen laguntza 

izatea taldeei laguntzeko, izan ere, zenbat eta pertsona gehiago egon lan horretarako 

orduan eta txandakatze handiagoa eta jarduera gehiago programatu ahal izango ditugu. 

Hori bai, ahalegina egingo da guraso laguntzaileak beren seme-alabak ez dauden taldeei 

laguntzeaz arduratu daitezen, parte hartzen duten gazteen arteko elkarrekintza askea ez 

oztopatzeko. 

 

Guraso laguntzaile gisa izena emateko, esteka honetan bete ditzakezue zuen: 
 

https://forms.gle/T5geT6nYShNdA3bZA 
 
 

 

Eskerrik asko zuen arretagatik, jaso ezazue agur bero bat, 
 
 

 

Zuzendaritza Batzordea - Aspertxu Elkartea 
 
 
 
 

KOLABORATZAILEAK: 
 

https://forms.gle/T5geT6nYShNdA3bZA

