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TRINKETE
GUNEA
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EMAZU ESKUA
GUNEA

3

BIXENTE LIZARAZU
ESTADIOA

4

BELTZENIA
GUNEA

4

EMAZU ESKUA karpa

Perkusio tailerra 
(MUSTA)

PIRATEN IRLA 0-14 urte 
jolasen gunea:

•Perkusioa bidoiekin

•Sandalia kooperatiboak
 

•Haurtxoentzako betetze eta            
huste gunea

  
•Hamakak

•Akuilu-makuiluak

•Memory pirata erraldoia

•Zirkoko jolasak

+

PUZGARRIAK:

•Ohe elastikoak

•Jumping
 

•Futbol Bump

•Basket Run

•Slide

+

Pirritx, Porrotx eta 
Marimotots: “Amalur”

BASERRIA tailerrak (KAIKU)
Artisauen gunea 

Antton Aranburu & Bikiak 
(kantugilea)

Eidabe: “Sardina freskue”
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Patxi Perez eta konpainia 
(dantzaldia)

Gozategi

1

2 3

egun osoan zehar Egunean zehar ZOZONGO batukada / Joaldunak / Iparraldeko dantzak / ZARPAÏ banda

HERRI 
BAZKARIA
14:00 / 16:00

Antxo eta Pantxa pailazoak
13:00etatik 14:00etara

Esperimentuen txokoa 
(ELHUYAR)

(11:00etatik 14:00etara)

IKASTETXEETAKO 
JARDUERAK

GURE ZURA tailerrak 
(HAZI)

Elikadura eskola
(EROSKI)

NIREA txapa tailerra
(HAZI)



EUSKAL ESKOLA 
PUBLIKOAREN 25. JAIA 
HENDAIA
EKAINAK 5

EMAZU ESKUA!

Hendaian ospatuko du EHIGE-k Euskal Eskola Publikoaren Jaia 2016ko 
ekainaren 5ean. Ikas-bi Ipar Euskal Herriko ikastetxe elebidunetako gurasoen 
elkartearen 30. urteurrenarekin kointzidituko du aurtengo Jaiak.

Euskal Eskola Publikoaren Jaia Iparraldean ospatuz, bultzada bat eman nahi 
diogu euskararen irakaskuntzari Iparraldean, zehazki euskararen irakas-
kuntzari sare publikoan. Izan ere eskola publikoa aukeratzen dute Iparralde-
ko familien %70ak eta horien herenak ikastetxe elebidunak.

Era berean eta urtero bezala, eskola publikoa hezkuntza-sistemaren ardatza 
izan behar dela aldarrikatu nahi dugu.

Iparraldeko ikastetxe publikoen erdia elebiduna da (102 ikastetxe). Guztira 
6.350 ikaslek ikasten dute euskaraz: 5.200 ikaslek lehen hezkuntzan eta 
gainontzekoak bigarren hezkuntzan. Ikasle hauen gehiengoak eredu 
elebidunean ikasten du (12 ordu Euskaraz eta 12 ordu Frantsesez) eta sei 
ikastetxetan hasi dute murgiltze eredua euskaraz.
 
“Emazu eskua” da aurtengo Euskal Eskola Publikoaren Jaiaren leloa. Lelo 
honen bidez irudikatu nahi dugu elkarri eskua eta elkarri Euskara emateak 
duen garrantzia gure hizkuntzaren etorkizunerako. Hori dela-eta Euskara 
Ipar eta Hegoaldeko ikasle, irakasle eta gurasoen arteko komunikazio-tresna 
izatea nahi dugu ekainaren 5ean Hendaian. 

“Emazu eskua” da ere Iparraldeko eta Hegoaldeko ikastetxe publikoetako 
ikasleak harremanetan jartzea helburu duen egitasmoaren izena. Bere 
helburua da Iparraldeko eta Hegoaldeko ikastetxe publikoetako ikasleak 
harremanetan jartzea proiektu amankomun baten bitartez. Horretarako 
Europar Batasuneko www.etwinning.net plataforma digitala erabiltzen da.. 
2. gunean ezagutu ahal izango duzue egitasmo hau.

·

INFORMAZIOA ETA TXARTELEN SALMENTA

•1.gunea: informazioa, kamiseten eta 
janari-txartelen salmenta.
•2.gunea: janari-txartelen salmenta. 

JANARIA

•Paella, zikiroa eta oilasko errea (etekinak 
Saharako gazteentzako “Bakeleku” 
udalekuetarako izango dira).
•Ordutegia: 14:00etatik 16:00etara 1. gunean.
•Txartelen salmenta: 1. eta 2. guneetan.
•Salneurriak: paella (6 €), zikiroa (10 €), oilasko 
errea (2 €).

GARRAIO PUBLIKOA ERABILI

•Trena: Euskotren-en Donostia-Hendaia tren 
zerbitzuak jai-gunetik gertu utziko zaituztete.
•Autobusak: Autocars ATCRB eta Basque 
Bondissant.

APARKALEKUAK

•Ikastetxeek antolatutako autobusak: 
jai-gunearen ondoko biribilgunean utziko 
zaituztete.
•Autokarabanak: tren geltokiaren ondoan.
•Autoak: Esplanade Bidassoa eta Joncaux-en 
aparkatu ahal izango duzue.

ADI AZKEN ORDUKO INFORMAZIOARI!

Facebook: Euskal Eskola Publikoaren Jaia
Twitter: @EEPJaia
www.euskaleskolapublikoarenjaia.eus

ANTOLATZAILEAK BABESLEAK

LAGUNTZAILEAK

KOMUNIKABIDEAK

MOUH ICA


