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Berrikuspena: 0 

 

ORRIA AURKEZTEKO AZKEN EGUNA: IRAILAK 23 
X MAILA EKINTZA ORDUTEGIA  

 HH (0-2)  
GURASOEKIN BATERA 

“DO, RE, NI…”  Neurozientzia eta musika 
 ( musika oinarritzat/kantua, dantza, 
antzerkia…) 

Eskaintza berria. Urritik urtarrilera ( lau hilabete ) 
astean ordubeteko saio bat.  
Informazioa bilera osteguna, hilak 22, arratsaldeko 
17:30etan HHko eraikinean. 

 

 HH - LH(3-7) “JOKOZ BARRU” Neurozientzia eta musika 
(musika oinarritzat/kantua, dantza, 
antzerkia + futbola ( indarkeriazko edo 
lehiakortasun handiegiko jokaerak 
saihestuz) 

Eskaintza berria. Urritik urtarrilera ( lau hilabete ) 
astean ordu eta erdiko saio bat 
 
Informazioa bilera osteguna, hilak 22, arratsaldeko 
17:30etan HHko eraikinean. 

 

 HH 4 eta 5 urtekoak Psikomotrizitatea  
 
 

Asteartea  / osteguna 17:00-18:00  

 HH 3-5 urtekoak NENOOSS (adimena era dibertigarrian eta 
eraginkorrean garatzeko heziketa metodo 
integrala) 

Astelehenen aurreko urtean arituak (14:00tan) 
Asteartean talde berria (14:00tan) 

 saio bakarra astean  

 LHko 1-2  
 (Junior taldea) 
Artzubian, 7 ( HHko 
eraikinean) 

NENOOSS (adimena era dibertigarrian eta 
eraginkorrean garatzeko heziketa metodo 
integrala) 

Astean bi saio ( Aurreko urtean arituak: asteazkena 
eta ostirala, 14:00etan) 
 
Eskaintza berria: astean saio bakarra (asteartea 
14:00etan) 

Bi saio astean 
 
Saio bakarra astean 
 

 LHko 3-4-5-6 
( Master taldea) 
Etxe Alai 18 ( DBH-
Batxil eraikinean) 

NENOOSS (adimena era dibertigarrian eta 
eraginkorrean garatzeko heziketa metodo 
integrala) 

Astean bi saio ( aurreko urtean arituak: asteartea eta 
osteguna,17:15etan) 
Eskaintza berria: astean saio bakarra (asteazkena, 
13:00etan) 
 

Bi saio astean 
 
Saio bakarra astean 
 

 LHko 1 eta 2. maila 
(Artzubiko eraikinean) 

INGELERA JOKOEN BIDEZ  Asteartea eta osteguna: 13:15-14:00 (lehen taldea) 
Asteartea eta osteguna: 14:00-14:45 (bigarren taldea) 
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 LHko 1 eta 2.maila 
Etxe Alaiko eraikinean 

MULTIKIROLA  ( aurtengo egoera berezia 
izanik, Etxe Alaiko eraikinean eskainiko da) 

Asteazkena eta ostirala 17:00;18:00  (lehen taldea) 
Asteazkena eta ostirala18:00-19:00 (bigarren taldea) 
 

 

 LH 3-4-5-6 KORUA 
 

Asteartea eta osteguna  12:30-13:00  

  
LH 3-4 
LH 5-6 / BH-DBHO 

ROBOTIKA ETA BIDEOJOKOEN SORRERA 
Robotika ( hastapena) + bideojokoak 
Robotika tailerra / bideojokoak SCRACHekin 
eta KODU Game Lab 
 

 
 
 
Eguna eta ordua taldearen arabera 
Informazio gehiago: www.doplay.es eta 

www.iraurgi.eus edo 943810210 telefono zenbakira 

deituz. 
 

 
 
 
 

 LH-DBH-DBHO Trikitrixa eta panderoa 
 

Eguna eta ordua taldearen arabera  

 LH-DBH-DBHO CAPOEIRA 
 

Eskaintza berria. Astearte arratsaldean  

 
 
IZEN-ABIZENAK……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Taldea osatzeko gutxieneko bat beharko da.  
 

http://www.doplay.es/
http://www.iraurgi.eus/

