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Txinatar udalekuak

Lesaka 2016

10-14
urte

Bilboko Txinatar Institutuak eta Gipuzkoako Txinatar Institutuak
Lesaka 2016 Txinatar udalekuak aurkeztu nahi dizkizuegu. Udaleku horiek 10
eta 14 urte bitarteko gazteei daude zuzenduta eta ekainaren 19a eta uztailaren 2a bitartean izango dira. Aurtengo udarako aukeratutako tokia Lesaka
da, Nafarroa Iparraldeko herri txiki polita, Donostia, Biarritz eta Iruña artean
kokatua.
Parte hartzaileek Matxinbeltzenea aterpetxe turistikoan hartuko dute ostatu,
herriaren bihotz-bihotzean. Etxea 1633. urtean eraiki zen eta 1991.ean guztiz
zaharberritu zuten; hainbat egongela ditu, jatetxe-zerbitzua eta gazteentzako
logelak.
Gure helburua zera da, txinera-ikasle gazte guztiei aukera ematea txinatar
hizkuntza eta kultura ikasi, sakondu eta barneratzeko. Hori dena, horretarako
bereziki diseinatutako ikastaroen bidez eta oporraldi jolasgarri, dibertigarri eta
dinamiko baten barruan.

IKASKETA-PLANA ETA JARDUERAK

Txinera-klaseak
20 klase-ordu astelehenetik ostiralera, 60 minutuko bi klasetan banatuta egun bakoitzeko. Era atsegin
eta dinamikoan emango dira klaseak.
Taldeak mailaka banatuko dira, lehenengo egunean egindako maila-frogen arabera. Ez da beharrezkoa aldez aurreko txinera-ezagutzak
edukitzea udalekuan parte hartzeko.

Txinatar
kultura-tailerrak
Eguneroko tailerrak, non ikasleek
txinatar kulturaren alderdi desberdinak ezagutuko dituzten: txinatar pintura eta kaligrafia, Pekingo Operako maskarak, txinatar itzalak...
Gure helburua da ikasleek txinatar
kultura barnera dezaten era didaktiko eta dibertigarrian.

IKASKETA-PLANA ETA JARDUERAK

Kultura- eta
kirol-jarduerak
Gazteek Lesakako inguruak ezagutu
ahal izango dituzte hainbat jarduera
egiten dituzten bitartean: Tai Chi eta
Wushu, arratsaldeak igerilekuan, kometa-hegaldiak, multiabentura Nafarroako basoetan...
Eta, gauero, jarduera dibertigarriak: jokoak, karaoke-a,
txinatar filmak...

IKASKETA-PLANA ETA JARDUERAK

Txangoak
Ikasleek inguruko leku interesgarrienak ezagutzeko aukera izango dute:
Larrun mendia eta Sarako lezeak, Agiñako eremu megalitikoa, Hendaiako
hondartzak, non, hala nahi duten ikasleek surf-ean aritzeko aukera izango
duten...

EGUTEGIA

Ekainak
19

19:30 - Dutxa.

Udalekuaren hasiera

20:30 - Afaria.
16:00 - Gazteak udalekuetara iritsiko dira beraien guraso edo tutoreen
eskutik eta gelak emango zaizkie.

21:30 - Gau-ekitaldiak: jolasak,
jarduerak...
23:00 - Egunaren amaiera.

17:00 - Maila-frogak.
20:00 - Aisialdia.
20:30 - Lehenengo gau-ekitaldiak:
afaria, abestiak, jokoak...

Ekainak
20-24
eta
ekainak
27 uztailak
1

Ekainak
25 eta
26

Asteburua
08:30 - Egunaren hasiera.

23:00 - Egunaren amaiera.

09:00 - Gosaria.

Eguneroko ordutegi orokorra

10:00 - Egun osoko txangoa inguruko leku interesgarrietara, txinera mintza-praktikarekin.

08:30 - Egunaren hasiera.

19:30 - Dutxa.

09:00 - Gosaria.

20:30 - Afaria.

10:00 - Goizeko ariketak. Tai Chi-a.

21:30 - Gau-ekitaldiak: jolasak,
jarduerak...

10:20 - Txinera-klasea. Egiturak
eta fonetika.

23:00 - Egunaren amaiera.

11:20 - Atsedenaldia.
11:30 - Gaikako txinera-klasea:
elkarrizketa eta eguneko hiztegia.

Uztailak
2

Udalekuaren amaiera
08:30 - Egunaren hasiera.

12:30 - Atsedenaldia.

09:00 - Gosaria.

12:40 - Txinatar kultura-tailerra.

10:00 - Maletak egin eta gela jaso.

13:30 - Bazkaria.

12:00 - Gurasoek edo tutoreek
ikasleak jasoko dituzte. Udalekuaren amaiera.

14:30 - Ikasketa-garaia edo aisialdia.
17:00 - Kultura- eta kirol-jarduerak.

PREZIOA ETA IZENA EMATEKO ETA ORDAINTZEKO ERA

Prezioa guztira: 1.380€. Bertan barne:
•

Begiraleak: Ikasleak uneoro begiraleen zaintzapean izango dira.

•

Ostatua aterpetxe turistikoan, 4, 6 edo 8 oheko logeletan.

• Mantenu osoa egonaldi osoan, bertan sukaldatutako menu tradizionalekin, dieta orekatu
baten arabera.
• Txinera- eta txinatar kultura-klaseak, hasierako maila-froga eta ikasketa-materiala
barne, eta baita mintza-praktika kultura-jardueretan eta txangoetan.
• Kultura- eta kirol-jarduerak eta txangoak Lesakan eta inguruetan, garraioa eta aterpetxetik kanpoko otorduak barne (jarduera horiek uneko baliabideen eta eguraldiaren menpe
egongo dira).
• Aseguruak: Istripu-asegurua eta erantzukizun zibil asegurua udalekuaren iraupen osorako eta jarduera eta txango guztietan.
Egin kontsulta honako gehigarrientzat:
•

Transfer-a aireportutik (Bilbo, Donostia ala Biarritz).

• Surf klasea Hendaiako hondartzan, txango-egunean (baliabideen eta eguraldiaren
menpeko gehigarria da hau).
Udalekuan lekua erreserbatzeko honako hau egin beharko da:
•

Izen-emate orria bete eta eman, Institutuan eskatuz gure web-orritik deskargatuz:

•

Duela gutxiko bi karnet-argazki atxiki, atzeandean sinatuta.

• 300€ko gordailua ordaindu Institutuaren kontu korrontean, zeina izen-emate orrian agertzen den. Ordainketaren ziurtagiria izen-emate orriarekin batera eman beharko da.
Udalekuan izen-ematea formalizatzeko, beharrezkoa izango da gainontzeko diru kopurua
(1.080€) Institutuaren kontu korrontean sartzea eta horren ziurtagiria ematea 2016eko maiatzaren 15a baino lehen.
Ez dira ontzat emango osatu gabeko izen-emate orriak, ala behar bezala sinatu gabekoak, hala
nola aipatu ziurtagiriak barne ez dituztenak.
Ikaslea baja izango balitz, egindako ordainketak ez dira itzuliko.

“Ehun milako bidaia lehenengo
urratsarekin hasten da”
(Lao-Tse)

Berastegui 5, 4. ezkerra

Elkano 8, 0 eta -1 solairuak
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