haurrei eta 12 urtetik gorako
gazteei zuzendutako jarduerak

ANTOLATZAILEAK: Nuevo Futuro Nafarroako Elkartea; Gizarte Zerbitzuak;
Berdintasun Arloa; Euskara Arloa; Gazteria Arloa/Ugazte–Uharteko Gazte
Lokala; Eraiki; Munduko Argia; Uharteko beste koadrila batzuk.

Uharte eta Esteribarko haurrak eta nerabeak babesteko Saretik (Uharteko Virgen Blanca IP; IESO Pedro de Atarrabia; Nuevo Futuro Nafarroako Elkartea; Ugazte – Uharteko Gazte Lokala; Berdintasun Arloa;
Euskara Arloa; Osasun Zentroa; Gizarte Zerbitzuak) lanean aritu gara,
udako programazioa eskaini ahal izateko, uda eramangarriagoa izan dadin, bai gizarte mailan, bai familia mailan. Jardueren prezioa doitua da,
baina Gizarte Zerbitzuek ordainketaren murrizketa edo salbuespena
baloratu ahalko dute.
Pentsatu ditugun jarduera guztiek kontuan izango dituzte COVID-19ren aurkako prebentzio-neurriak, hedatzen jarrai ez dadin eta
udaz goza dezagun.
ESPERO DUGU JARDUERA HAUETAZ GOZATZEA!

Haurrei zuzendutako jarduerak
Garapen emozionalerako eta trebetasun sozialetarako bitartekari
artistikoen taldea:
6 eta 12 urte bitarteko haurrei zuzendutako espazioa. Bertan, jolas-,
arte-, plastika-, narrazio-jardueren bidez, hilabete horietan bizitako
konfinamenduari eta emozioei buruzko esperientzia landu ahal izango
dute.
• 6-9 urte: ekainak 24, 26, 29 eta uztailak 1, 6, 8, 13, 15; 10:30etik
12:00etara.
• 10-12 urte: ekainak 24, 26, 29 eta uztailak 1, 6, 8, 13, 15; 12:30etik
14:00etara
Izen-ematea: ekainaren 17tik 23ra.
Prezioa: 30 €
Plaza mugatuak.
INFO + :
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www.huarte.es
Gizarte Zerbitzua
es-infancia@mssbhuarteyesteribar.org
674490183

Hiri kanpaldiak:
Hiri kanpaldiak: kanpaldi horien helburua familia eta lana bateratzen
laguntzea da. Haur Hezkuntzako 1. mailatik Lehen Hezkuntzako 6. mailara bitarteko haurrei zuzenduta daude. Uda honetarako ordutegia
8:00etatik 14:00etara izango da, eta txandak honako hauek dira:
• Uztailaren 6tik 17ra.
• Uztailaren 20tik 31ra.
• Abuztuaren 3tik 14ra.
• Abuztuaren 17tik 28ra.
Izen-ematea: ekainaren 17tik 24ra.
INFO + :

www.huarte.es
Euskara Zerbitzua
euskarazerbitzua@uharte.eus
Gizarte Zerbitzua
es-infancia@mssbhuarteyesteribar.org
674490183

Euskara sustatzeko jarduerak:
Familia batzuentzat zaila izaten ari da euskarari jarraipena ematea, eta
zuen txikiek euskara praktikatzeko aukera izan dezaten, hamabostean
behin beste haur batzuekin harremanak dituzten jarduerak antolatuko
ditugu. Adina: 6-12 urte. Astearte eta ostegunetan, 9:30etik 11:00etara
edo 11:30etik 13:00etara.
Izen-ematea: ekainaren 17tik 24ra.
Prezioa: 15 €.
INFO + :

www.huarte.es
Euskara Zerbitzua
euskarazerbitzua@uharte.eus
948 33 10 53

Escuela móvil – Eskola ibiltaria:
Nuevo Futuro Nafarroako elkarteak sustatutako kaleko hezkuntza programa ekainaren 16tik abuztuaren 12ra arte itzuliko da kalera. San
Juan Plazan elkartuko zarete ASTEARTEETAN 11:00etatik 13:00etara
eta ASTEAZKENETAN 17:00etatik 19:00etara.
INFO + :
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Asociación Navarra Nuevo Futuro
espaciokrea@gmail.com

12 Urtetik gorako gazteei zuzendutako jarduerak
“Tejiendo Huarte/Uharte josten” programa:
Ugazte, Eraiki eta Munduko Argiatik + beste koadrila batzuen laguntzarekin, hainbat jarduera diseinatzen ari gara uda honi zukua ateratzeko
eta gure sareak modu seguruan ehuntzen jarraitzeko.
• Kanpoko tailerrak/ikastaroak/jarduerak: talde txikiak, neurrira egindakoak…
• Jarduerak / Mendi-erronkak / ibaia garbitzea / udako zinema… edo
bururatzen zaiguna: aplikatu beharreko araudia eta osasun-neurriak
betez.
• 12 eta 17 urte bitarteko gazteentzako jarduera espezifikoak:
– Naturako aisialdi aktiboko 2 irteera autobusarekin, INJrekin.
Adi! Datak eta jarduerak zehazteke.
• 18 eta 30 urte bitarteko gazteentzako jarduera espezifikoak:
– Ugaztetik diruz-lagundutako aisialdi aktiboa naturan egiteko
jarduera zerrenda eskaintzen dizugu: esaguzu zertara animatzen zaren, antolatu zaitez eta joan!!!
Koadrilak eta gazteak, banaka, dagoeneko proposatzen ari zarete,
konta iezaguzu zer interesatzen zaizun eta herria egingo dugu modu
seguruan!!
INFO + :

UGAZTE
juventud-gazteria@huarte.es
629977030

Ekainean zehar “asteazken berritsua” Amaia Etxeberriarekin:
Ekaineko asteazkenetan Ugazteko lorategian izango gara, 17:00etatik
19:00etara, hitz egiteko eta, animatzen bazarete, elkarrizketa bat egiteko garai hau nola bizi izan duzuen, nola zaudeten eta hemendik aurrera
zer behar eta nahi duzuen azaltzeko. Zatoz bakarrik edo koadrilarekin.
Zuen zain gaude!
INFO + :

3/4

UGAZTE
juventud-gazteria@huarte.es
629977030

Garapen emozionalerako eta trebetasun sozialetarako bitartekari
artistikoen taldea:
12 eta 17 urte bitarteko gazteei zuzendutako espazioa. Bertan, jolas-,
arte-, plastika-, narrazio-jardueren bidez, konfinamendu-denbora horretan bizi izan duten guztia egin ahal izango dute.
Ekainak 25, 30 eta uztailak 2, 9, 14, 16; 12:00etatik 13:30era.
Prezioa: 30€
Izen-ematea: ekainaren 17tik 24ra.
Plaza mugatuak.
INFO + :

www.huarte.es
Gizarte Zerbitzua
es-infancia@mssbhuarteyesteribar.org
674490183

Pasarelak programa: 16-25 urteko gazteak:
Ekaina-uztaila amaiera.
• Enpleguari udan ekitea: 20 orduko lan-kontratua, Uharteko espazio
publikoak egokitzeko lanak eginez.
• Irteerak leku berriak ezagutzeko eta esperientzia berriak izateko.
• Boluntarioak.
Kontsultatu plazak ote dauden.
INFO + :

Asociación Navarra Nuevo Futuro
espaciokrea@gmail.com

RealizARTE kanpamentua: zure emozioak artearen bidez.
Batukada + dantza + antzerkia + eskulanak eta askoz gehiago:
Abuztuaren 3tik 7ra, ostegunetan, 09:30etik 13:30era.
12 eta 16 urte bitarteko gazteentzat (2020an).
Prezioa: 7 €.
Plaza mugatuak.
INFO + :
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UGAZTE
juventud-gazteria@huarte.es
629977030

