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Estiu 2020 
 

Nivell 

d’euskara 
A1.2 - A2 

S’ha de tenir fet el nivell A1.1 d’euskara per poder anar al barnetegi (unes 

130 hores de classe).  

Plan 
Farem 4 hores de classe al matí i, a la tarda, posarem en pràctica tot el que hem après 

mentre descobrim la zona amb excursions a la muntanya, visites culturals, tallers... 

Dates Del 25 de juliol al 2 d’agost 

Lloc Arantza (Nafarroa)         Alberg d’Arantza: www.arantza.net 

Preu 
No soci/sòcia: 395€ 
 

Soci/sòcia(1):   335€ 

Al preu de la matrícula estan incloses les classes, les activitats 
diàries i l’alberg (esmorzar, dinar, sopar i la llitera). Desplaçaments 

no inclosos. 

Termini 
matriculació 

De l’1 d’abril al 29 de maig. 

Notes 

- Els organitzadors es reserven el dret de modificar, si calgués, les activitats programades 
durant el barnetegi. 

- Com a mínim s’han de matricular 6 persones per crear grup. Si, finalment, no surt 
grup, es tornaran els diners de la matrícula. 

- Per necessitats de l’alberg, potser s’hagin de limitar les places; convé fer la matrícula el 

més aviat millor. 
- Si l’alumne es dona de baixa, no tornarem els diners de la matrícula des de 3 setmanes 

abans que comenci l’internat (22 de juny).  
 

(1) Soci/sòcia de l’Euskal Etxea de Barcelona. 
 

Com fer la matrícula 
 
A l’Euskal Etxea (Si l’heu de fer, podeu aprofitar el dia de la prova de nivell): 
 

1. Horari de secretaria: 10:00-13:00 i 15:00-17:30 de dilluns a divendres. Telèfon: 93 310 22 00 
2. Llegiu bé tota la informació. 
3. Ompliu el full de matriculació (si falta alguna dada, cal donar-la abans de l’últim dia de 

matriculació). 
4. Pagueu l’ import de la matrícula. També podeu fer-lo mitjançant transferència o a qualsevol 

oficina de La Caixa. Seguiu els passos del punt 4 de l’opció “Mitjançant Internet”. 
 
Mitjançant Internet: 
 

1. Envieu un correu electrònic a euskarabcn@euskaletxeak.org dient que voleu matricular-vos. 
Mitjançant un e-mail rebreu el full de informació i el full de matriculació. 

2. Llegiu bé tota la informació. 
3. Baixeu el full de matriculació al vostre ordinador i empleneu-lo (si falta alguna dada, cal 

donar-la abans de l’últim dia de matriculació). 
4. Pagueu l’import de la matrícula en el número de compte de La Caixa: ES56 2100 1089 7002 

0003 9109. Al concepte poseu “euskara + el vostre nom i cognom” perquè nosaltres puguem 
saber qui ha estat el que ha pagat. Potser haurem de demanar-vos una còpia del comprovant 
de d’ingrés, guardeu-lo bé. 

5. Envieu-nos un correu electrònic amb el full de matriculació emplenat i la data del pagament 
perquè la nostra administrativa comprovi que no ha hagut errors. 

http://www.arantza.net/
mailto:euskarabcn@euskaletxeak.org


 

 
Funcionament del barnetegi 

 

Horari 
 

(1) Els diumenges s’esmorza mitja hora o una hora més 
tard. 

(2) Horari aproximat. El cost de la benzina que es 
consumeixi en aquestes sortides el dividirem entre tots al 
final del barnetegi. Per a no trencar la dinàmica del grup, 
és obligatori participar en aquestes sortides i/o tallers 
(també a la sortida a la muntanya, sempre i quan l’alumne 
no tingui problemes de salut…). Si es reben visites d’amics, 

familiars, etc. aquestes no han d’interferir en la dinàmica del grup.  

El primer dia hem d’estar a l’hora de dinar (25 de juliol) i el darrer dia (2 d’agost) deixarem l’alberg 
després d’esmorzar. 

S’ha d’intentar parlar tot-tot en euskara, anem a això! Si no sabem o no ens recordem d’alguna 
paraula, posem una “a”, una “ak” o un “tu” al final de la paraula catalana i endavant! 

 

Organització de l’alberg 
 
Hem de parar taula nosaltres, per la qual cosa el primer dia farem grups i, després, farem torns per 
fer-lo. 

Dormim en lliteres en una o dues habitacions (hi ha habitacions de 8 persones, de 16…). Si algú vol 
dormir sol, en aquest alberg hi ha possibilitat de llogar una habitació pagant un extra (s’ha d’avisar 
amb temps, abans que s’ocupin totes les habitacions). 

 

Anada i tornada a Arantza 
 
Sempre hem intentat anar en grup compartint cotxe i despeses. Ens interessa portar uns quants 
cotxes per poder fer les excursions programades per a algunes tardes. Per poder organitzar-lo, els 
alumnes de Barcelona i rodalies heu d’omplir el quadre de sota del full de matriculació. Per a la resta 
de procedències, si hi ha alumnes de la mateixa zona, nosaltres us posarem en contacte perquè ho 
pugueu organitzar. 

Per poder repartir les despeses del viatge a Arantza, els conductors heu de mirar quanta benzina 
gasteu i quants diners són els peatges. Un bon sistema per saber la quantitat de benzina és sortir 
amb el depòsit ple i quan s’arribi allà omplir-lo de nou. El que es pagui allà es el que s’ha gastat. 

Els peatges els pot pagar el conductor o una altra persona; però seria interessant que els pagués tots 
la mateixa persona, així, després, serà més fàcil fer els comptes. 

 
 
 
 
Si voleu posar-vos en contacte amb nosaltres, truqueu-nos al 93 310 22 00 o ens podeu escriure un 

correu electrònic a l'adreça euskarabcn@euskaletxeak.org 
 

08:30-09:00(1)  Gosaria / Esmorzar 

09:00-11:00 Eskolak / Classes 

11:00-11:30 Atsedena /Descans 

11:30-13:30 Eskolak / Classes 

14:00-15:00 Bazkaria / Dinar 

16:00-19:00(2) 
Irteera / Sortida 
Tailerra / Taller 

21:00… Afaria / Sopar 

mailto:euskarabcn@euskaletxeak.org

