
 

 
IRAURGI IKASTETXEA, Etxe Alai, 18. 20730 AZPEITIA. Tel 943 810 210 Fax 943 151 552. Web-orria:  www.iraurgi.eus 

 

 

 

 

 

ESKOLAZ 

KANPOKO 

EKINTZAK 

2016-2017 
 



 

 
IRAURGI IKASTETXEA, Etxe Alai, 18. 20730 AZPEITIA. Tel 943 810 210 Fax 943 151 552. Web-orria:  www.iraurgi.eus 

 

 

 

 

 

“DO,RE,NI” 

eta 

“JOKOZ 

BARRU” 
 



“Garunaren estimulazioa musika, dantza, kantua eta antzerkiaren bidez euskaraz.”

Zer da?
Zero eta zazpi urte bitarteko haurren garunaren estimulazioa du 
helburu DO RE NI ESKOLAK izeneko hezkuntza-ekimen berrit-
zaile eta bereziak. Izan ere, Xabier Lizaso ikertzaile eta pianis-
tak 25 urte baino gehiago daramatza espainiar Estatu osoan 
gaztetxoenen jokaera aztertzen. Kontzertu didaktikoen bitartez 
landu izan du ekimena; baita Donostia eta Zarautz bezalako 
hainbat herritan antolatzen dituen udako ikastaroen bitartez ere. 

Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Donostiako 
Udala bezalako instituzioekin, eta, Euskalerriaren Adiskideen 
Elkartea eta Baikara Gipuzkoako Ikasleen Gurasoen Federa-
zioa bezalako elkarteekin hiru urtez estuki lanean aritu da Li-
zaso. Izan ere, bere irakaskuntzan haratago joan nahi izan du, 
eta, horretarako, eskola berritzaile hauek sortu ditu euskara, 
dantza, antzerkia eta musika uztartuta. Ekimenak bi adar ditu, 
osagarriak diren bi metodologia, hain zuzen ere: Do Re Ni eta 
Jokoz Barru.   

Helburuak eta onura
psikikok eta fisikoak
Umeen garunaren zati desberdinetan eragina sortzen dugu mu-
sikaren bitartez. Asko jota hamabost laguneko talde txikitan lan 
egiten dugu, eta, bertan, dantzatu, antzeztu eta abestu egiten 
dute haurrek era ludikoan, baina beti garunen pausuak landu eta 
garatuko dituzten eduki sendoetan oinarrituta. 

Azken xedea garuna estimulatzea baita: hizkuntzak, asignaturak 
eta bizitzako beste hainbat gauza ikasterako orduan erraztasuna 
eskura dezaten umeek. Izan ere, azken hamarkadetan gure ga-
runaren funtzionamenduaren ulermenean aurrerapen handiak 
lortu dituzte-eta neuroikertzaileek: PET eskanerra eta Irudia 
Erresonantzia Magnetiko Funtzionaletik jasotzen duen gailuari 
esker, denbora errealean monitorizatu ahal izan dituzte garunak. 

Emaitza harrigarriak
Jaso ahal izan ditugun emaitzak ikaragarriak dira: klaseko hau-
rrik mugitu eta aktiboenak, etorkinak edo premia berezidun 
umeek eskola hauek lasaitasun osoz jasotzen dituzte, besteak 
beste. Euren jarrera eta eurekiko beren klasekideena ere alda-
tu egiten da. Gainera, klasekideek taldean integratzen dituzte, 
hala, umeen autoestima izugarri haziz. Emaitzak benetan itze-
lak dira.

Prentsaurrekoan izan ziren hainbat hedabidek argitaratutakoa:

DV
http://www.diariovasco.com/gipuzkoa/201604/12/nace-progra-
ma-educacion-infantil-20160412133001.html

Noticias de Gipuzkoa
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2016/04/12/ocio-y-cultura/
do-re-ni-eskolak-auna-musica-y-deporte-para-estimular-el-ce-
rebro-infantil

Cadena SER
http://cadenaser.com/emisora/2016/04/12/radio_san_sebas-
tian/1460477573_258843.html

Vídeo resumen de la rueda de prensa
https://vimeo.com/165583472

OHARRA: Ikasturte berriarekin, irailean, 
aurkezpen teoriko eta praktikoa egingo 
dugu, eta, ondoren, izen emate epea zabal-
duko dute.  
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Ingelesa kirolaren bitartez 
2015/16Ikasturtea 

Jon Montiel Aguirre 
TLF. 637552948 
Mail: j.montielaguirre@gmail.com 



• Sarrera 
• Irakaslea 
• Proiektuaren zergatia 

• Helburuak 
• Kirola 
• Ingelesa 

• Metodologia 
• Oinarri metodologikoak 
• Estrategia metodologikoak 

• Espazioa eta materiala 
• Ebaluazioa 
• Unitate didaktikoak 
• Proposamena 



Sarrera 
 

•  Irakaslea 
           
            - Hizkuntza zein kirol irakaskuntzan esperientzia  
       (ingelesa, judoa eta capoeira). 
            - Judoan gerriko beltza 2. DAN (12 urteko esperientzia). 
            - Kapoeiran 10 urteko esperientzia. 
            - Errugbian 6 urteko esperientzia. 
            - Ingelesa maila altua (C1 HEO). 
            - Ingeleraz gain 5 hizkuntza gehiago menperatzen dituena. 
            - Atzerrian bizi izandakoa (Irlanda, Txina, Italia). 
 
• Proiektuaren zergatia 
            
            - Ikasketa bide efektiboa da. 
            - Haurrak jokoen bidez ikasteko sistema da. 
            - Sistema hau ikasgela barruan burutzeko zailtasuna dago. 
 
 
 
 



 Helburua 
 

• Kirola 
 
         - Kirolaren bitartez haurrek autokonfidantza, interakzioa,             
    integrazioa, esfortzua eta psikomotrizitatea landuko dute. 
 
• Ingelesa 
          
         - Ikasgelan ikasten dutenaren errefortzua izango da. 
         - Euskal Herriko Kurrikuluma edo eskolako testu liburua   
    jarraituko dira. 
 
 
 

 
 
 
 
 



Metodologia 
 

• Oinarri metodologikoak 
 
         - Ikasketa esanguratsua (dakitenetik hasi) 
         - Dibertsitateari arreta ( zailtasun fisiko zein linguistikoak   
    dituzten haurrei arreta berezia jarri) 
         - Jolasak erabiliz ikasi, ondo pasatu eta motibazioa mantendu. 
 
• Estrategia metodologikoa 
          
         - TPR (Total Physical Response), hitzak errealitate fisiko      
    batekin erlazionatzea  
         - Comunicative Language Learning (ingelesaren erabilpen    
    funtzionala eta praktikoa)  
            
     
 
 
 

 
 



  
 
 
 

Espazioa eta materiala 
 

- Heziketa fisikoko klasea emateko erabiltzen den aretoa bertan 
dagoen materialarekin, baloiak, uztailak, konoak... 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Ebaluazioa 
  
 - Ikasleek  hiruilabeteko kalifikazio pertsonala izango dute.  
                  - Sistemaren eraginkortasuna ebaluatuko da ikasleak aurrera 
    egiten duten ikusiz.  
        
 

 
              
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Unitate didaktikoak 
 

- Epe motzeko helburuak jarriko dira eta hauek eskolako testu 
liburuarekin edo Euskal Herriko Kurrikulumarekin bat egingo dute.            
     
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Proposamena 
  
 - Guztiz irekia eta malgua izango da 
                   - Haurrak ikasturtetan banatuko dira 
                   - 10-15 haurreko taldeak 
                   - Astean 45 minutuko 1 edo 2 saio talde bakoitzeko           
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TAILER TEKNOLOGIKOAK: ROBOTIKA ETA BIDEOJOKOEN SORRERA 
 
Doplay, www.doplay.es , gazteei zientziarekiko, teknologiarekiko, ingenieritzarekiko eta matematikekiko (STEM) 
interesa/ikasmina piztea helburu duen hezkuntza-proiektua da. “Eginaz Ikasi” eta ondo pasatzean datza. 
 
 

                                 

Zergatik Robotika? 
 

 Disziplina anitzak integratzen ditugu proiektu bakarrean. 
 Diseinua, berrikuntza, arazoen ebazpena eta talde-lana, eta matematikak, zientziak eta teknologia ikasten dute 

aldi berean. 
 Haurrak zein gazteak zur eta lur geratzen dira robotak ingurunea errekonozitzen duenean eta bere erabaki 

propioak hartzen dituenean. 
 Sistema eta azpisistema kontzeptuaren eredu hezigarriak eskaintzen ditu. 

 

           

 

LH3 – LH4    ROBOTIKARA HASTAPENA 
 
Robotak mugitu egiten dira, sentitu egiten duta eta inguruneko seinaleak hartzen ditu, jokabide adimentsua erakusten 
dute eta objektuak manipulatzen dituzte. 3 azpisistema dira: mekanika-mugimendua, sensoreak eta logika-kontrola-
programazioa. 

Tailer honetan ikasiko duzu: -Mekanismo sinpleak: engranajeak, gurpilak eta ardatzak, palankak eta poleak. - Eredu 

funtzionalak programatzen eta sortzen (ROBOTAK). - Ideiak sortzen irtenbide kreatiboak bilatzeko eta taldean lan 

egiteko. Lehenengo fasean, gidatze erdiirekian lan egiten da, esaterako ondokoak eraikiz: zaldiko maldiko, dantza eroak, 

poleen antzerkia,… Ondoren, diseinuaren proba egiten da, gure makinei mugimendua erantsiko dien motorrak jarriz. 

Praktika ezberdinak: eskorga, ate automatikoa, puxtarrien jaurtigailuak eta ibilgailu motorizatua… 

 

http://www.doplay.es/


 

Eskaintza 

 

 
Eginaz Ikasi 

 

Fecha: 02/09/2015 
Página: 
2/10 

Nº Documento: 2015OF032 

Redactado por: Alberto Asín Revisión: 0 

 

 

Lehenengo fasean, gidatze erdiirekian lan egiten da, esaterako ondokoak eraikiz: zaldiko maldiko, dantza eroak, poleen 

antzerkia,… Ondoren, diseinuaren proba egiten da, gure makinei mugimendua erantsiko dien motorrak jarriz. Praktika 

ezberdinak: eskorga, ate automatikoa, puxtarrien jaurtigailuak eta ibilgailu motorizatua… 

 

      
 

Bigarren fasean Programazio Logikoaren munduan murgilduko gara, Lego Education-en Kit-a erabiliz “Wedo”. 
Mekanismoak programatzen ikasiko dugu. Elementu fisikoak erabiliko ditugu (motorra, distantzia eta inklinazio 
sensoreak) eta Wedo-ko software espezifikoa. 
 

 

      
 
Planteatzen ditugun 12 erronka, beste batzuk izan daitezke ere, programazio-logika eta programazioko oinarrizko 
kontzeptuak ikasiko ditugu (hasiera, amaiera, sekuentziak, begiztak, baldintzak, itxaroteak, ekintzak…); eta robotika 
(sensoreak, motorra eta potentzia mugimendua, beste ekintzak, egoeraren kontrola eta irudikapena…). 
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Scratch Plataforma (euskeraz) oso interesgarria da, ere bai. Scratch-akin programatu genezake gure robot eta Lego 
Wedo sensoreen bitartez kontrola genezake. Besta aukera bat Scratch Moway edo Mowayduinokin integratzea. 
 

             
 

 

LH5 – DBH4 – BTX2   ROBOTIKA TAILERRA 
 
Robotak mugitu egiten dira, sentitu egiten duta eta inguruneko seinaleak hartzen ditu, jokabide adimentsua erakusten 
dute eta objektuak manipulatzen dituzte. 3 azpisistema dira: mekanika-mugimendua, sensoreak eta logika-kontrola-
programazioa. Egiturekin praktikatzen dugu (barrak, ardatzak, lotura-motak, konexioak, fijazioak eta artikulazioak) eta 
baita trasmisioekin (poleak, palankak, engranajeak, amortigazioa…). Lego Mindstorms EV3 plataforma berriarekin lan 
egiten dugu. 
 

                              
Programa grafikoa eta intuitiboa da oso, denbora laburrean, sensoreak maneiatzeko gai izaten gara eta motorrak 
jasotako informazioaren eta seinaleen arabera aktuatzen du. Guztia bukleen eta bifurkazioen bitartez garatzen da 
(erabakiak hartzea).  
 

        
 

Iharduerak Erronketan eta Proiektuetan planteatzen dira. Begiraleak gaia finkatzen du, beharrezko azalpenak ematen 
ditu, lortu beharreko helburua planteatzen du eta talde bakoitzari kezkak etaarazoak argitzeko akonpainamendua 
eskaintzen zaie. Taldea da garapen prozesu osoan zehar protagonista. 
Abilidade ezberdinek esku hartzen duten proiektu eta txapelketak garatzen ditu: soluzio teknikoak, muntaiak, 
programazioa, estartegia eta batik bat talde-lana: 
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 Objetktua aurkitzea eta mahaitik ateratzea (kolorearen arabera, formaren arabera…). 
 Borroka japoniarra (Summoa). 
 Abiadura handiko jarrailerroak. 
 Harrapatzea. 
 Aparkaleku adimentsuak. 
 Golf jokalariak. 

 

         
 

       
 

 FLL (First Lego League)ko hainbat erronka lantzen ditu: Hiri ekologikoa, Senior Solutions, Space Challenge. WRO 
(World Robotic Olympiad) txapelketaren inguruan hainbat lan garatzen ditu (Batik, Borobudur, Rocket eta 
Sputnik, Pearl Diving, Treasure Hunt), Vex Competition (Skyrise, Sack attack,…) 
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Bideo eta argazki gehiago hemen https://www.facebook.com/DoplayApredemosHaciendo?ref=hl 
 

Lego Mindstorms EV3 robot autonomoa diseinatu, eraiki, probatu eta programatuko dute taldeek, zailtasunez 
osatutako ibilbidean zehar hainbat misio ebatzi behar dituzte. Robot bat diseinatzen dugunean, diseinu-prozesua 
jarraitzea interesgarria da. LHko ikasleekin konplexua da, DBHkoekin ordea prozesua jarraitzen dugu:  
 
1.- Arazoaren definizioa. Arazoaren edo probaren parametroen ideia argi bat edukitzea beharrezkoa da. Helburuen 
zerrenda bat egitea eta garrantziaren arabera sailkatzea. Batzutan, robotak ez du egiten eskatzen zaion guztia. Ezin da 
beti dena ondo egin. Diseinatzea lehentasunak jarriz, posible diren hainbat lan egin ditzakela eta horietako batzuk ahalik 
eta hobekin.  
 
2.- Informazioaren bilaketa (ikerkuntza). Arazo berberari soluzio ezberdinak miatzea. Makinak funtzionatu behar duen 
ingurunea ikuskatu behar da. Aurretik, proiektuaren baldintzak aztertu. Erakitze-neurri espezifikoak kontuan izan behar 
dira. 
 
3.- Ideien ekaitza. Taldean egitea beharrezkoa da. Ikuspegi anitzak, hurbilpenak, proposamenak eta soluzioak aintzat 
hartzen dira hasiera batean. Ideia kopuru handi baten ostean, ideien kriba egiten hasten gara. Globalari nahiz zati 
bakoitzari erreperatu behar zaio arreta berezia. Egokiena hiru diseinu posile lortzea da eta bakoitza ebaluatzea. 
Baliabideak (piezak) ditugu diseinu hauek garatzeko orduan? Piezen kopurua optimizatu daiteke?   
 

https://www.facebook.com/DoplayApredemosHaciendo?ref=hl


 

Eskaintza 

 

 
Eginaz Ikasi 

 

Fecha: 02/09/2015 
Página: 
6/10 

Nº Documento: 2015OF032 

Redactado por: Alberto Asín Revisión: 0 

 

                                       
 
4.- Diseinua eta prototipoa. Prozesu guztiaren desafiantea. Lehenengo pausoa bozeto bat paperean plasmatzea da. 
Honekk gure alderdi kreatiboa ateratzen lagunduko digu. Diseinu batek ingurune errealeko baldintzetan ondo 
funtzionatuko ote duen jakiteko prototipo bat eraikitzea. Kostua ebaluatu behar da, iraupena, eraikitze-erraztasuna, 
estetika eta diseinuaren irizpideak betetzen dituen ebaluatzen da.   
 
5.- Rediseinua. Produktuaren gaineko hipotesien, proben eta akatsen prozesuen bitartez, soluzio ezin-hobe bat aurkitu 
arteko prozesua. 
 

LH3 – DBH4 – BTX2   BIDEOJOKOAK SCRATCHekin eta KODU Game Lab 
 
Zergatik bideojokoak? 
 
Adituen arabera, etorkizun hurbilean (jada lurralde askotan), lehen mailako haurrek hizkuntza berri bat ikasi beharko 
dute ikasgeletan, ingelera, alemaniera eta mandarinaz gain. PROGRAMAZIOaren hizkuntzaz ari gara.  Ez informatika eta 
teknologia aspektuengatik bakarrik, baita eta bereziki, ondorengo arrazoiengatik: 
 

 Kreatibitate-prozesuen sustatzea. 
 Adimen aniztunen garapena. 
 Oinarrizko gaitasunen garapena. 

 
Haurrek ordenagailua jolasteko, eskolako lanak eta ikerketak egiteko eta sare 
sozialetan aritzeko erabiltzen dute, baina askok ez dakite nola funtzionatzen duen 
ordenagailu batek (hardwarea) eta zer den funtzionatzea egiten duena 
(programa, softwarea). Programazioaren ezagutza, oinarrizko mailetan ere, 
teknologiak magikotasun gutxiago eta maneiagarriagoa izatea ahalbidetzen du, 
eta aldi berean, pentsamendu logikoa eta matematika-abilidadeak indartzen ditu 
 
MITe- garatua (Massachusetts Institute of Technology), doako aplikazioa da, ikuste programazioaren inguru bat bat, 
haurrek erabili dezaten pentsatua eta diseinatua. Euren bideojoko propioak sor ditzakete, historia animatuak eta arte 
interaktiboa.   Scratch-ek “pieza enkajable” (puzzlea)  filosofia erabiltzen du  
 
Programazio-prozesuak eginaz ikasten ikastea ahalbidetzen du. Hezkuntza-ikuspegitik, programatzeko prozesuak 
pentsamendu logikoa eta algoritmikoa garatzen du. Gainera, ikasleak konprometitzen ditu arazoari soluzioa emateko, 
aspektu esanguratsuak kontuan hartzera lagunduz; arazoaren izaera erabakitzea, ebazten lagunduko duen irudikapena 
hautatzea eta pentsamenduak monitorizatzea (metakognizioa) eta soluzio-estrategiak. Azken hau, oso gazteetatik hasita 
garatu beharreko aspektua da. 
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Egungo hezkuntza sistemek erronka handiegia dute aurretik, ikasleek pentsamendu kreatiboa garatzera bideratutako 

estrategiak sortu behar dituelako. Gure logika eta kreatibitatea erabiliz, Scratch aplikazioaren erabileraren bitartez, gure 

bideojoko propioak egingo ditugu eta gure ezagutza matematikoetan, espazialetan eta logikoetan sakonduko da. 

Kreatibitate-diseinu-logika prozesuaren bitartez, eta eskuragarri dauden komandoak erabiliz, algoritmoak garatu 

ditzakegu nahi dugun efektu edo helburua lortzera bideratua. 

Jarraituko dugun prozesua ondoko hau da: 
 

 Oinarrizko kontzeptuen azalpena, eszenatokiak, pertsonaiak, blokeak, programen exekuzioa, serie eta 
paraleloko sekuentziak, baldintzak, koordinazioa, sinkronizazioa, eragiketak… 

 Begiraleak ereduak/adibideak proposatuko ditu ikaslearen gaitasunaren eta adinaren arabera. 
 Bideojoko mota: galderak eta erantzunak, historia interaktiboa, mugimendua, aventura grafikoak… 
 Jokuaren helburua ezartzea. Zertaz doa jokua? Dibertigarria da? Interaktiboa? 
 Pertsonaien, mozorroen eta eszenatoki interesgarrien erabilera. 
 Bideojokoaren fluxua, logika paperean idaztea. 
 Bideojokoa egitea. 
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KODU Game Lab doako aplikazioa, Microsoftek garatua, programazio-ingurune bisual tridimentsionala da, gazteei euren 
bideojokoak sortzea ahalbidetzen diena. 
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Objektu zein ingurune guztiak dira programagarriak, potentzialitate handia eskainiz. Pertsonaiak, dudarik gabe, jokuaren 
zatirik esanguratsuena, jauzi egin, korrika egin, mugitzea eta interaktuatzea eszenatokiarekin, ezinbestean 
programatzea eskatzen du. Aukera hauek kudeatzeko eta maneiatzeko programazio, konfigurazio eta parametrizazio-
erremintak oso lagungarriak dira.  
 
Jarraituko dugun prozesua ondokoa da: 
 

 Objektu, bide, eszenatoki, material, formak, modelatua, nabegazioa, kamerak, bisio-anguluak, konfigurazioa, 
parametrizazioa… hauen azalpena. 

 Begiraleak ereduak proposatzen dit, ikasleen gaitasun/adinera egokituz. 
 Oinarrizkoena: bideojokoa garatzen den tematika eta ingurunea.  
 Bideojokoaren fluxua. 
 Bideojokoaren elaborazioa. Zerotik hastea edo aurrez definitutako munduetatik hastea?    

 
Informazio gehiago hemen: http://doplay.es/eskolaz-kanpokoak/  
 

ERREFERENTZIAK 
 

 
 

TAILERRAK ESKAINTZA 
 

- 40 euro/hilabetean eta ikasle bakoitzako da. 
- Astero egun bat eguerdian edo arratsaldean. 

 

BEHAR DUGU 
 

- Mahai haundiak… pupitreak ez. 
- Ordenagailuak Eskola 2.0 “granateak”. 

 

http://doplay.es/eskolaz-kanpokoak/
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Kontaktua: 
 
Mugikorrean 660.382.674 (Alberto Asín) eta emailean alberto@doplay.es  
www.doplay.es eta www.facebook.com/DoplayApredemosHaciendo?ref=hl 
 

  

                           
                                                                                                                                                             Alberto Asín Grijalbo 

mailto:alberto@doplay.es
http://www.doplay.es/
http://www.facebook.com/DoplayApredemosHaciendo?ref=hl
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www.SenzalaEuskadiCapoeira.com 

Capoeira, kultura aniztasunaren elkartruketik 
sortutako adierazpena 
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Portugesek Afrikatik Brasilera eramandako esklaboek sortua, 
musika eta dantza nahasten dituen mugimendu erritmikoz 
osatutako borroka arte ikusgarria. 

1. ZER DA CAPOEIRA 
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Helburua ez da bestea garaitzea. Capoeiran jolasa eratu nahi da 
bi pertsonen arteko elkarrizketa erritmikoa lortuz. Capoeira 
kirola, abestiak, musika eta kultura dira.  

 

 

 

 

Capoeira adin eta maila fisiko guztietara egokitzen da, ume, 
gazte zein helduetara. 

2. ZER DA CAPOEIRA 
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ALDERDI FISIKOA:  

Malgutasuna, koordinazioa, indarra eta erritmoa landuko 
ditu ikasleak besteak beste. 

3. IKASTAROAK - IKASLEENTZAKO ONURAK 
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Capoeiran gorputzeko goi eta behe atalak lantzen direnez, 
ikasleak bere gorputzaren ezagutza osoa landuko du. 

3. IKASTAROAK - IKASLEENTZAKO ONURAK 
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BIKOTEA ETA TALDEA:  

Ariketa gehienak bikoteka lantzen direnez, ikasle bakoitzak bere 
bikotekidearen mugimenduak aztertu eta interpretatzen ikasiko 
du, baita ikasle berriekin erlazionatzen ere. 

 

3. IKASTAROAK - IKASLEENTZAKO ONURAK 
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Capoeira roda baten barruan jokatzen da. Abestiak eta 
instrumentuak ere ekintzaren barne daudenez, ikasleak taldean 
egoten, ikasten eta gozatzen ikasiko dute. 

 

 

 

 

 

3. IKASTAROAK - IKASLEENTZAKO ONURAK 
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Capoeira ez da oinarritzen bata besteari irabaztean edo bata 
bestea baino hobea dela erakustean; horrek ikasle bakoitzari 
aukera emango dio bere erritmoan aurreratzen joateko 
leihakortasunaren presioa alde batera utziz.  

 

Capoeiraz gain, beste hainbat alderdi kultural landuko dira: 
Makulele, perkusioa, samba,…. 

3. IKASTAROAK - IKASLEENTZAKO ONURAK 
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Klaseen iraupenaren arabera: 

45 minutu. 

Klaseen maiztasunaren arabera: 

Astean egun 1 

Proposamen irekia 

 4. IKASTAROAK - EZAUGARRIAK 



Senzala Euskadi Kultura Elkartea 

IFK: G20901120 

ARDURADUNA: Igor Ezpeleta Oregi. 

TELEFONOA: 625.772.295 

@: SenzalaEuskadi@hotmail.com 

Web: www.SenzalaEuskadiCapoeira.info 
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