Jesusen Bihotza Mundaiz
Lehen Hezkuntza

Eskolaz kanpoko jarduerak 2020-2021

Guraso agurgarriok:
Honen bitartez 2020-2021 ikasturterako ikastetxean aurreikusita ditugun eskolaz kanpoko
jardueren eskaintza jakinarazi nahi dizuegu.
Hockey (LH 3. 6. mailak)
Patin hockeya bost jokalariz osaturiko bi talderen
(zelaiko lau jokalari eta atezain bat) arteko lehian datzan
kirola da. Zelaiak hesiz inguratuta egon behar du, izkinak
borobilduak eta zelai bakoitzean porteria bana egon behar
du. Jokalariak lau gurpil paraleloz osaturiko patinen bidez
mugitu behar dira eta sticka edo zurezko makil kurbatu
baten bidez kautxuzko pilota bat gidatu behar dute, hau
aurkako taldearen porterian sartzen saiatuz.
Hockey Mundaiz Klubak 40 urteko ibilbidea du eta familia bihurtu da non jokalari
guztientzat bizikidetasuna eta adiskidetasuna oinarri bihurtu diren.

Jolashezi: eskola kirola (LH 1.-2. mailak)
Eskaintza berri hau 6-8 urte bitarteko haurrei eskaintze zaie.
Programa honen helburua da, batetik, adin horretako haurrentzat egokia izango
den prestakuntza eskaintza bat edukitzea, haien garapen motor, sozial eta afektiboa
ahalbidetzeko. Konfiantzaren pedagogia deiturikoan oinarritzen da. Xedetzat du konfiantzazko
inguruneak sortzea, adin txikikoek beren potentzial osoa gara dezaten, jolasaren bidez, eta
ikasleek adin horietan garatu behar dituzten konpetentzietara egokitutako
erronkak proposatuz. Programa diseinatzerakoan kontuan hartu dira, halaber, balioetan
oinarritutako hezkuntza, euskal kulturaren berezko edukiak eta euskararen erabileraren
sustapena.
Kirol anitzak (LH 3.- 6. mailak)
Kirol anitzak funtsezko izaera hezitzailea du. Heziketa-betekizun hori, bi zentzutan ulertu
behar da:
• Kirol anitza, heziketa integrala lortzeko bitarteko gisa, gizakiaren alderdi guztiak modu
harmoniatsuan eta orekatuan garatuz, bai alderdi psikologikoei (intelektual,
emozional edota afektiboak, baloreak) bai fisikoei dagokionez, betiere gizarteratzen
lagunduko dien moduan.
• Kirol anitza epe luzerako kirol heziketako prozesu gisa; hau da, kirol desberdinak
irakasteko eta ikasteko prozesuak garatzen direneko etapa gisa, betiere jarduera
fisikoa eta kirola egitearen joera guztiak aintzat hartuta.
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Corass: futbol eskola (LH 3. - 6. mailak)
Mundaiz Futbol Eskola parte-hartzaileen hobekuntza tekniko, taktiko eta estrategikora
orientatutako kiroletako proiektua da, gure entrenatzaileek prestatutako ariketa espezifikoen
bidez.

Ur ekintzak (LH 5 eta LH6)
Badago modu hoberik Urumea ibaiko urak zeharkatzea baino? Ikastaroaren garapenean
teknika ikasi eta hobetuko dugu ontzi mota ezberdinetan. Stand up paddle-a, kayak-a eta big
sup-a izango dira egingo ditugun kirolak beti giro ludiko batean. Irakaskuntza bermatua egongo
da IOSUPek eta Euskal kanoe federakuntzak ziurtatutako monitoreekin.
Materiala barne: Kayak-a, sup-a, big sup-a, inbentoa, pala/arrauna, neopreno motza.

2

EBALUAZIO SISTEMA
Eskolaz kanpoko jardueren ebaluazioa egingo da. Hiruhilekoaren bukaeran irakasleak
ikaslearen txosten pertsonala osatuko du eta gurasoei bidaliko die.

JARDUEREN ORDUTEGIA ETA IRAUPENA
Jarduera bakoitzaren ordutegiak esteka honetan topatuko dituzue: ordutegiak (eranskina
ikusi).
Jarraian jarduera bakoitzaren hasiera eguna duzue:
• Hockey urriaren 12aren astean hasiko da.
• Jolashezi urriaren 12aren astean hasiko da.
• Kirol-anitza urriaren 12aren astean hasiko da.
• Corass urriaren 12aren astean hasiko da.
• Ur ekintzak urriaren 19aren astean hasiko da.

IZEN-EMATEA, PREZIOAK ETA ORDAINTZEKO MODUA
Esteka honetara zuzendu jarduera bakoitzaren prezioak topatzeko: prezioak (eranskina).
Beste esteka honetan izen-ematea egin daiteke: galdetegia.
Izen-emate epea azaroaren 30etik 5era bitarte irekiko dugu.
Oro har, ikasturtearen prezio osoa 7 kuotatan banatuko da (azarotik ekainera bitarte).
Kuota banketxez pasatzen den ikastetxeko hilerokoari erantsiko zaio.

ARDURADUNAK ETA IRAKASLEAK
Koordinatzailea: ..................... Patricia Tejero Peralo (ekj@gmundaiz.com)
Hockey: .................................... Daniel Alonso (kirolak@gmundaiz.com)
Kirol anitza: ............................. Daniel Alonso (kirolak@gmundaiz.com)
Corass: ..................................... Daniel Alonso (kirolak@gmundaiz.com)
Ur ekintzak ………………………….. Ibon Aguirrezabala (ibon@rctss.com)
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ARAUDIA
•
•
•
•
•

Taldeek ikasle-kopuru mugatua izango dute eta izen-ematearen orriaren arabera osatuko
dira. Bajak itxarote-zerrendaren ordenaren arabera osatuko dira.
Izena eman duten ikasle kopurua taldea osatzeko nahikoa ez bada, jarduera ez da martxan
jarriko eta gurasoei jakinaraziko zaie.
Ikasleek ezin izango dute izena eman asteroko bi orduko den eta ordutegi-interferentziagatik
edo beste zirkunstantzia bategatik egun batean soilik joan daitekeen jardueran.
Edozein jardueratarako izen-emateak gutxieneko konpromisoa ekartzen du: 4 kuota. Behin
jarduera hasita, ez da bajarik onartuko ezta kuotarekin proportzionala den zatia itzuliko,
salbuespenezko egoerak izan ezik.
Asistentzia eta puntualtasuna. Asistentzia nahitaezkoa da. Hutsegiteak eta puntualtasun
faltak errepikatuz gero, gurasoei jakinaraziko zaizkie eta berriro gertatuz gero, jardueran
baja arrazioa izan ahal izango dira.
Agur bero bat.

Patricia Tejero Peralo

Donostia-San Sebastián, 2020ko irailaren 30a
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ERANSKINA: ORDUTEGIAK ETA SALNEURRIAK

ESKOLAZ KANPOKO JARDUERAK - ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
JARDUERA
ACTIVIDAD

IKASMAILA
CURSO

KUOTA
CUOTA

LH 1.

23 €/hila

LH 2.

23 €/hila

LH 3

27’5 €/hila

LH 4

27’5 €/hila

LH 5

27’5 €/hila

LH 6

27’5 €/hila

LH 3

35’5 €/hila

LH 4

35’5 €/hila

LH 5

35’5 €/hila

LH 6

35’5 €/hila

LH 3

265 €/urtea

LH 4

265 €/urtea

LH 5

265 €/urtea

LH 6

265 €/urtea

LH 5

35€/hila

LH6

35€/hila

ASTEL.
LUNES

17:00
17:45

Hockey
Benjamina2,4,6

Hockey
Alebina2,4,6

Ur ekintzak 1,3,5

OSTEG.
JUEVES

OSTIR.
VIERNES
17:00
17:45

17:00
17:45

17:00
18:00
17:00
18:00

2,4

Corass
Futbol-eskola2,4

ASTEAZ.
MIÉRCOLES
17:00
17:45

Jolashezi2,4

Kirol anitza

ASTEAR.
MARTES

17:00
18:00
17:00
18:00

17:00
18:00
17:00
18:00
17:00
18:00
17:00
18:00

17:00
18:00
17:00
18:00
18:00
19:00
18:00
19:00
17:00
17:00
18:30
18:30
17:00
17:00
18:30
18:30
Astean ordu eta erdiko 2 saio. Ordutegia Kiroletako Udal
Patronatuak berretsi egin behar du.
Astean ordu eta erdiko 2 saio. Ordutegia Kiroletako Udal
Patronatuak berretsi egin behar du.
16.30
18.00
16.30
18.00
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Jarduera berriak 2020-21. – Nuevas actividades 2020-21
Ordainketa 7 hilabetetan egingo da, azarotik maiatzera - Se cobrarán 7 mensualidades, de noviembre a mayo.
3
Ordainketa 8 hilabetetan egingo da, azarotik ekainera - Se cobrarán 8 mensualidades, de noviembre a junio.
4
Jardueraren hasiera: urriak 12aren astean - Comienzo de actividad la semana del 12 de octubre.
5
Jardueraren hasiera: urriak 19aren astean - Comienzo de actividad la semana del 19 de octubre.
6
Kuota onespenaren zain dago. Cuota pendiente de aprobación.
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