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EUSKARA ZERBITZUA
ARANGUREN IBARREKO UDALA

Ikastetxe berria
Ibarrean

Datorren otsailaren 3tik 7ra
bitartean irekita egonen da haur eta
lehen hezkuntzako umeak
matrikulatzeko epea. 2008/9
ikasturtean D ereduko gela bat ireki
zen lehen aldiz San Pedro
Ikastetxean. Urte hartan 12 ikasle
hasi ziren eta gaur egun 280 ikasle
ari dira eskolan euskarazko ereduan
ikasten. Heldu den ikasturterako D
ereduko ikastetxe berri bat
eraikitzen ari da Mutiloan. Duela lau
urte Si San Pedro Bai gurasoen
mugimendua sortu zen. Alaitz
Bengoetxea mugimendu hartako
partaidea izan zen. Jarraian berekin
hitz egiteko aukera izango dugu.

Zertarako sortu zen Si San Pedro Bai mugimendua?
Azken urteotan Arangurengo Ibarra, eta bereziki Mutiloa, izugarri handitu egin da.
Gutxinaka herri txiki batzuentzako pentsatua sortu zen eskola, txikia geratzen joan
da eta ezin izan dio aurre egin gure Ibarreko biztanleriaren handitze honi. Gure
egoera demografikoa beste bat da orain eta gure beharrak ere bai. Guzti hau ikusita,
eskola berri bat sortzearen beharra ikusi genuen.
Nolakoak ziren bertan parte hartu zuten familiak?
Gogoan dut hasiera nolakoa izan zen. Whatsapp talde bat sortu nuen non ni partaide
bakarra nintzen. Izena nik neuk aukeratu nuen, Si San Pedro Bai eta azkenik lagunen
bila atera nintzen eskolako patiora. Eskerrak berehala hurbildu zitzaizkidala lagun
asko eta eredu guztietakoak! Askotariko taldea zen hura eta oso lan polita egin ahal
izan genuen helburu bakar bati jarraituz eta gure ezberdintasun guztiak alde batera
utziz. Gustura eman genituen arratsaldeak elkarlanean!
Zein izan da ikastetxe berria eraikitzeko erabakia hartu den arteko zuen ibilbidea?
Hasieran elkartzen hasi ginenok, familia gehiagori zabaltzeko asmoz, aurkezpen ireki
bat egin genuen. Biltzen hasi ginenean jendeari informazioa zabaltzeko eta dirua
lortzeko beharra ikusi genuen. Herriz-herri kamisetak eta txapak saltzen aritu ginen
eta dirua lortu genuenean orri-biko bat prestatu genuen. Lanean aritu ginen urrian
erabakiaren berri jakin genuen arte. Bitartean hezkuntzarekin eta udaletxearekin
bilerak, deiak eta idazkiak, besteak-beste, egin behar izan genituen. Ia-ia etsituak
geundela jaso genuen berririk onena…eskola berria egiteko onarpena!
Zer esango zenieke beren haurrak aurten matrikulatuko dituzten familiei?
“Si San Pedro Bai” guraso taldearen ilusio eta lan guztiaren gailurra dugu eskola berri
hau. Eraikuntzaren proiektua ikusita, eskola aurrerakoia izango da, metodologia
aktibo eta pedagogia berriak garatuko dituena. Murgiltze ereduko ikastetxe berria.
Guretzako oso urte zirraragarria izango da. Guztiak animatzen zaituztegu gurekin
batera hunkitzera.
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HAURREN
AURREMATRIKULAZIORAKO EPEA
Otsailaren
3tik 7ra
San Pedro I.P.-an
eta martxoan
zehar Ttipi Ttapa
Haur Eskolan

KULTUR
JARDUERAK

Agata Deunako
abesbatzak, ipuinkontalariak, haur
eta familientzako
antzerkia

Bertso Bazkaria,
txangoa,
Irakurketa Taldea,
irakurzaletasuna
sustatzeko
programa…
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HAURRAK

Aurre-matrikulaziorako epea
2017. urtean jaiotako eta aurten 3 urte betetzen dituzten
haurren aurre-matrikulazio epea irekita egongo da
otsailaren 3tik 7ra bitartean.

Aukera ezberdinen artean, D eredua da murgiltze
goiztiarraren bidez Nafarroako bi hizkuntzen gaitasuna
bermatzen duena, gaztelania eta euskararen gaitasuna,
baita atzerriko hizkuntzan oinarri sendoa eskaintzen
duena ere.
Bide batez, martxoan zehar 0-3 urte bitarteko
haurrentzako aurre-matrikulazio epea irekiko dela
gogorarazi nahi dizuegu eta Ttipi Ttapa Haur Eskolan
euskarazko lerroa dagoela.

Ipuinkontalaria

Ipuinkontalaria

“Gozo gozo ipuinen artean”
Xabier Artiedaren eskutik

“Eskolako mantala arrosa”
Ventura Ruizen eskutika

4 urtetik gorako
haurrentzako doako
jarduera.

4 urtetik gorako
haurrentzako doako
jarduera

Otsailaren 12an, asteazkena
18:00etan
Aranguren Ibarreko Kultur
Etxeko Auditorioa.
Eguzki plaza

Martxoak 14, asteazkena
18:00etan
Aranguren Ibarreko Kultur
Etxeko Auditorioa.
Eguzki plaza
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Haur eta Familientzako
Antzerkia

0

Haur eta Familientzako
Antzerkia

“Zurginaren ipuina”
antzezlana Trokolo
Teatroren eskutik.
3 urtetik aurrerako
haurrentzat eta
familientzat
gomendatua.

Martxoak
15, igandea
18:30ean
Aranguren
Ibarreko Kultur
Etxeko Auditorioan.
Eguzki plaza
Â Duración:
55 minutu
Sarrera: 3 euro
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“Etxerik txikiena” antzezlana Yarleku Antzerki
Taldearen eskutik.
6 urtetik gorako eta familientzako gomendatua.
Apirilak 5, igandea
17:00etan
Aranguren Ibarreko Kultur Etxeko Auditorioan. Eguzki plaza
Â Iraupena: 50 minutu
Sarrera: 3 euro
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GAZTE ETA HELDUAK

Bertso Bazkaria
Irulegi Euskara Taldeak prestatutako herri bazkari hau ORTZI IDOATE
eta ONINTZA ENBEITA bertsolariek girotuko dute.
15 euroren truke ohiko menua edo menu bejeta, postrea, kafea, kopa,
ogia eta edariaz gozatu ahalko dugu eta baita bi aparteko bertsolari
hauek girotutako bazkalondoaz ere.
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IRULEGI EUSKARA TALDEAREKIN
ELKARLANEAN ANTOLATURIK

Arangurengo Kontzeju
Martxoak 14, larunbata
Etxean
14:30ean

0

Txartelak Euskara Zerbitzuan, Kultur Etxean eta Aranetxean salgai
egonen dira martxoaren 11ra arte.

Kontzertua

OREKA TX taldearen “Koklea” disko berriaren aurkezpena.
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Otsailak 9, igandea
19:00etan

Aranguren Ibarreko Kultur Etxeko Auditorioan.
Eguzki plazan

Irakurle Taldea
Irulegi Euskara Taldeak Ibarreko irakurle taldea antolatzen jarraitzen du. Hurrengo
saioan, JON ALONSO idazleak gidaturik Ernesto Praten “Telleria eta gero zer?”
liburuari buruz hitz egingo dute eta idazlearen bisita izango dute.
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Irakurle Talde honen hurrengo irakurgai eta saioei
buruzko informazioa jaso nahi baduzu, bidali mezu
bat irulegieuskarataldea@gmail.com –era eta idatzi
zure izena, zure abizenak eta zure sakelako
telefonoaren zenbakia.

Otsailak 20, osteguna
19:00
Kultur Etxean

IRULEGI EUSKARA TALDEAK
ANTOLATURIK

GUZTIONTZAT

Agata Deunako Abesbatzak
Baserritarraz jantzita etortzeko gonbita luzatzen
dizuegu.
Ibaialdeko lokaletan bukatu dugu koplak kantatzez eta
bertan Irulegi Euskara Taldeak gerturatzen diren guztiei
askaritxo txiki bat eskainiko die.

P
N

0

Otsailak 4, asteartea
18:30
Mutiloa plazan

IRULEGI EUSKARA TALDEAK
ANTOLATURIK
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GUZTIONTZAT

Txangoa Albaola, itsas faktoriara
Irulegi Elkarteak antolatutako txango honi esker, Pasai San Pedron dagoen itsas
lantegi hau ezagutu ahalko dugu. Gaur egun bertan Ternuan aurkitutako baleontzi
baten erreplika egiten ari dira eta asko ikasi ahalko dugu baleei buruz eta euskal
arrantzaleei buruz.
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Autobusez joango gara Trintxerpeko porturaino, han fatoriara 10 minututan eramango
gaituen txalupa hartuko dugu. Albaolan helduentzako bisita gidatua eginen dugu eta
haurrek altxorraren bila, biak euskaraz. Itsas faktoria ezagutu eta gero, txalupak
Pasai Donibanera eramango gaitu eta bertan jasoko gaitu autobusak bazkal ondoren.

Martxoak 29, igandea
9:00etan
San Pedro I.P.

Izena emateko epea, martxoaren 24ra arte (mugatutako plazak).
Prezioa: 30 euro helduentzat eta 15 haurrentzat (12 urte arte), dena barne (autobusa,
txalupa, bisita eta bazkaria).

IRULEGI EUSKARA TALDEAK
ANTOLATURIK

Irakurzaletasuna sustatzeko programa: Irakurri,
Gozatu eta Oparitu
Aurtengoa, egitasmo honen seigarren edizioa izango da Ibarrean, eta otsailaren 24etik
apirilaren 23ra egongo da martxan. Euskaltzale elkarte, liburutegi publiko eta liburu dendek
elkarlanean antolatutako egitasmo honen helburua irakurzaletasuna sustatzea da.
Kanpainaren izenak berak argi adierazten duenez, hiru pausu eman behar dira bertan parte hartzeko:
1. Irakurri. Lehenengo pausoa irakurtzea da, euskaraz irakurtzea, alegia. Horretarako, herriko
liburutegi publikora joan, eta euskarazko edozein liburu maileguan eskatu ahal izango dugu.
2. Gozatu. Liburua irakurri, liburutegira itzuli, eta fitxa erraz bat bete beharko da: zein izan den
irakurritako liburua eta zer iritzi dugun. Fitxa hori beteta, liburuzainak erosketa-txekea emango
digu, hitzartutako liburu dendan erabiltzeko.
3. Oparitu. Azken pausua, liburua oparitzea da: lagun bati, senide bati, edo norbere buruari.
Liburutegian jasotako erosketa-txekeak, euskarazko beste edozein libururen prezioaren %35
ordaintzeko aukera emango digu.
Gainera, martxoa zein apirilaren bukaeran, programan parte hartu duten pertsonen artean
30 euroko erosketa txekeen zozketa egingo da.

IBARREKO EUSKARAREN ASTEA
P
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Maiatzaren 6tik 9ra
Euskararen Eguna Arangurenen

Dagoeneko hasiak gara Ibarreko Euskararen Astea
antolatzen, edozein proposamen, iradokizun edo ideia
baldin baduzu, jarri zaitez Euskara Zerbitzuarekin
harremanetan.

Argitalpena

Euskaldunen fitxategia

2

009an Aranguren Ibarreko Udalak Ibarreko
Euskaldunen Fitxategi bat sortzea erabaki zuen.
Fitxategi horren helburua hala nahi zuten biztanleei
Ibarrean antolatzen diren euskarazko edo euskarari
buruzko jarduerak modu eraginkorragoan jakinarazi ahal
izatea da. Horrelako jardueren berri jaso nahi baduzu edo
fitxategian egoteko fitxa bete zenuenetik zure daturen bat
(e-posta, telefonoa…) aldatu baduzu, jar zaitez udaleko
Euskara Zerbitzuarekin harremanetan.

☞ Euskera

Zerbitzua

Aranguren Ibarreko Udala, 1. pisua.
Mutiloa pl/ z/g. Mutiloa
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Nafarroako Unibertsitate Publikoak
eta Aranguren Ibarreko Udalak
argitaratutako «Estudio
Sociolingüístico del Valle de
Aranguren» argitalpenaren ale bat
nahi baduzu, jar zaitez Euskara
Zerbitzuarekin harremanetan. Doako
aleak daude erroldatuentzat.

Astelehenetik ostiralera, 9:00-14:00.
948 15 01 93
euskera@aranguren.es

