Adinak:
2009 eta 2010
Datak:
Uztailak 19 eta 23 bitartean
Jarduerak: Labiano bisitatu, jolas kooperatiboak, ginkana, Aranguren bisitatu,
kirol jolasak, Taxoare bisitatu, hipika, ur jolasak, gaua kanpin dendan (osasun
egoeraren arabera, gaua bertan behera geratu daiteke), mendi irteera, eta abar.
Lekua:
Aranguren Ibarra
Ordutegia:
10:00etatik 19.00etara
Izen emateak
Prezioa:
Erroldatuak: 75 €
Familia ugariko kideak 60 € ekainak 7tik 12ra bitartean
Erroldatu gabeak 120 €

Datak:
Ordutegia:
Lekua:
Adinak:
Prezioa:

Uztailak 27 eta 29 eta abuztuak 3, 5, 17 eta 19
astearte eta ostegunak, 9:30etik 13:30era
Aranetxea
Izen emateak ekainaren 14tik 18ra
2008 eta 2009
30 €: Erroldatuak
50 €: Erroldatu gabeak

abuztuak 11, asteazkena
06:10ean San Pedro ikastetxetik
01:00etan (Gutxi gora behera)
2008tik 1991ra

Izen emateak
Abuztuak 2tik 7ra

Covid 19aren egungo egoerarekin, azterketa beldurgarriekin, lan-elkarrizketa
estresagarriekin, harreman pertsonalekin... nerbioak, urduritasuna edo gainezka
egiten duzula eta blokeatuta zaudela sentitu baduzu, lasai, hori une jakin
batzuetan jende askori gertatzen zaio, eta Aranetxeako Aholkularitza Psikologikoak, egoera horietan, eta beste askotan, lagungarri izan ahal zaizkizun
teknika batzuk ezagutzeko, tailer honetan parte hartzera gonbidatzen zaitu.
Norentzat:
Datak:

16 eta 35 urte bitarteko gazteentzat
ekainak 9, 16 eta 23, asteazkenak

Ordutegia:
Lekua:
Prezioa:

9:30etik 12:30era
Aranetxea
Doakoa

Izen emateak 4ra arte

Nireganako bidaia TAILERRA
Nerabezaroa aldaketa garaia da.
Sexualitateari buruzko ideia, sinesmen eta bizipen askoren oinarri izango diren
zutabeak eraikitzeko prozesuan berebiziko garrantzia duen momentua da
nerabezaroa; baita emakume-gorputza izateak norberarentzako izango duen
esanahiaren eraikuntzarako ere.

25 €: erroldatutako gazteek
40 €: erroldatu gabeko gazteek

Jarduera hau Atarrabia, Burlata eta Uharteko Gaztediaren
Arloekin elkarlanean antolatu da

PORT-AVENTURA TXANGOA
JARDUERAK

Txangoak, jolasak, tailerrak eta askoz gehiago

Data:
Irteera:
Itzulera:
Adinak:

Prezioa:

ANIMAR-UDA

ARANETXEA / ARANGUREN IBARREKO GAZTEDIAREN ETXEA
Kale Nagusia 2 Bis (Mutiloa)
aranetxea.casadejuventud
Teléfonoa: 948 237 558
@aranetxea
aranetxea@hotmail.com
@aranetxeamutilva
aranetxea@aranetxea.org
www.aranguren.es
www.aranetxea.org

Uztailak 28 eta 30, abuztuak 4, 6, 18 eta 20
asteazken eta ostiralak 10:30etik 13:30era
Aranetxea
2007, 2006 eta 2005
Izen emateak
30 €: Erroldatuak
Ekainaren 14tik 18ra
50 €: Erroldatu gabeak

AQUOPOLIS TXANGOA- Villanueva de la Cañada

Plazak: 20 plaza (osasun egoeraren arabera kopurua alda daiteke)

Uztaileko eta abuztuko astearte eta ostegunetan eginen den 12 eta 13 urte bitarteko gazteentzako aisialdi hezitzaileko programa.

Txangoak, jolasak, tailerrak eta askoz gehiago

ANTSIETATEA TAILERRA

Data:
Irteera:
Itzulera:
Adinak:
Prezioa:

Asteazkena, irailak 1
05:40ean San Pedro Ikastetxean
02:00etan (Gutxi gora behera)
2008tik 1991ra
30 €: erroldatutako gazteak
50 €: erroldatu gabeko gazteak

Izen emateak
ekainak 4ra arte

Jarduera hau Atarrabia, Burlata eta Uharteko Gaztediaren
Arloekin elkarlanean antolatu da

TAILERRAK

Eguneko kanpaldia, astelehenetik ostiralera bitartekoa, Aranguren Ibarreko herri
ezberdinak bisitatuko dira.

Uztaileko eta abuztuko asteazken eta ostiraletan eginen den 14 eta 16 urte bitarteko gazteentzako aisialdi hezitzaileko programa.

JARDUERAK

Antolatzailea:

LANDA KANPALEKUA

ANIMAR-UDA +

Datak:
Ordutegia:
Lekua:
Adinak:
Prezioa:

LANDA KANPALEKUA

KANPALDIAK
TXANGOAK
AISIALDI TALDEA
JARDUERAK

Lantegi, kanpamendu eta jardueretarako plazak mugatuak dira. Jarduera jakin bat
egiteko gutxieneko izen-emate batzuk beharko dira, eta gutxieneko hori lortzen ez
bada, jarduera bertan behera geldituko da.
Ikastaro eta jardueretan parte hartzeko izen-emateak bertara joanda edo
948237558 telefonora deituta egin daitezke.
Lantegi, kanpaleku eta jardueretarako plazetarako lehentasuna izanen dute
Aranguren Ibarrean erroldaturik dauden gazteek eta izena eman dutenen artean
zozketaz esleituko dira.
Zozketa eta gero, onartutako pertsonei jakinaraziko zaie eta izen emate fitxa
aranetxea.org webgunean bete beharko dute eta ordainagiria atxiki.
Diru-sarrera ES2330080208001464731825 kontu-zenbakian eginen da. Kontzeptuari
dagokionez, parte-hartzaileren izena eta jarduera adierazi beharko dira.
Plaza kopurua, jarduerak egin ahal izatea edo ez eta datak pandemiaren bilakaeraren araberakoak izanen dira. Ematen ahal den edozein aldaketa gure
www.aranetxea.org web orrian eta gure sare sozialetan argitaratuko da.

OHARRAK

Ekaina - Iraila 2021

OHARRAK:

ARANGURENKO ARTISTAK
Artistas de Aranguren / Arangurengo Artistak
Aranguren Ibarreko Gazteria Arloak artista gisa garatu nahi duten gazte guztiei
lagundu eta bultzatzeko programa bat sortu nahi du. Horren bidez artistekin
informazioa elkartrukatu eta komunikatzeko kanal bat irekiko da eta prekarizazio handia jasaten duen sektore artistiko eta kultural baten profesionalizazioari
lagunduko zaio, proiektuei kalitate artistikoa eman eta aurre egiteko aukera
egongo delarik.
Programaren hasiera gisa, Aranguren Ibarrean jaiotako edota bertan bizi diren
hiri-artistentzako deialdia egitea proposatzen dugu. Udalerrian arte-lanak egin
nahi dituzten hiri-artistak, graffiti-egileak, ilustratzaileak edota muralistak
bilatzen ditugu.
Gainera, ekainean zehar hasiko dira esku-hartze artistiko hauek eta ofizialki
aurkeztuko dugu Arangurengo Artisten programa hau.

UDA GAZTEA ETA KULTURALA
Uda gaztea eta kulturala

Aldaketa fisiko, hormonal eta emozional handiak, baita bizipenei dagozkionak
ere, ematen diren une garrantzitsua da. Iratzartze sexuala ere momentu
honetan ematen da. Neskatoak, behin bere erotika esnatu denean, bidaia
garrantzitsua egiten du.

Aranguren Ibarreko Udaleko Gazteria eta Kultura Sailetatik udako programazio
berezia antolatzen ari gara, kultur eta gazte jarduera ugarirekin. Era guztietako
jardueren programazio zabala adin guztietarako, aisialdi osasungarria eta
alternatiboa eskaintzeko eta sustatzeko.

Berak bere baitan eta kanpoan gertatzen diren aldaketak hautematen ditu,
baina haien bizipenak eragiten dio bere gorputzarekin eta gainerako pertsonekin duen harremanari.
Izen emateak
PROGRAMA
“VOY
VENGO
Gune
zaindu eta atsegin
bateanYeginen
da. 2019”
ekainaren 10era arte

Adi egon gure web orrialdeetara, www.aranetxea.org eta
www.aranguren.es/juventud . Bertan topatuko dituzu azken eguneraketak eta
jarduera horiei buruzko informazio gehiago. Gainera gonbidapena luzatzen dizugu
juventud@aranguren.es helbidera uda berezi honetarako jarduera proposamenak
zein Arangurengo Artistak programarako ideiak bidaltzeko.

Norentzat:
Datak:
Lekua:
Prezioa:
Emalea:

14 eta 16 urte bitarteko neskak
Ekainak 17 eta 24, osteguna, 17:00etatik 19:00etara
Aranetxea
Doakoa
Amarenea

Informazio gehiago www.aranetxea.org eta 948237558

DATUEN BABESA
•

Tratamendu arduraduna: Aranguren Ibarreko Udala

•

Helburua: jarduera eta irteeretarako izen-emate eta kontrola

•

Eskubideak: Datuak eskuratu, zuzendu eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita beste eskubide batzuk ere.
Horretarako udal bulegoetara hurbildu edo helbide honetara idatzi beharko duzu: dpd@aranguren.es

•

Informazio gehiagorako. www.aranguren.es –eko pribatutasun politika.

