
euskara eskolak 2019-2020 
ikasturtea 

 

 

Gurekin harremanetan jartzeko, deitu 93 310 22 00 telefonora edo bidali e-mail bat helbide honetara: 

euskarabcn@euskaletxeak.org 

 

UDAKO IKASTAROAK  2020 (uztail eta irailean) 
 

Helburuak 

Zerotik hasten den ikaslearentzat: hurbilketa txiki bat euskara hizkuntzara; nola 

funtzionatzen duen ikusi, agurtzeko/aurkezteko oinarrizko hiztegia… 
 

Zerbait dakien ikaslearentzat: bukatu duen ikastaroan egindakoa birpasatzea edota ikasturte 
berria ondo hasteko ahaztutakoa gogoratzea. 

Datak 
Ekainaren 29tik uztailaren 10era (astelehenetik ostiralera; 20 ordu guztira). 
 

Abuztuaren 31tik irailaren 10era (astelehenetik ostiralera; 20 ordu guztira). 

Ordutegia 
                                  10:00-12:00 
           Uztaila              17:00-19:00 

                                  19:00-21:00 

                                 10:00-12:15 
        Iraila                  17:00-19:15 

                                 19:15-21:30 

Prezioa 
Ez bazkideek:    90€ 
 

Bazkideek:        70€ 

Izen ematea 
Uztaileko ikastaroak: ekainaren 2tik 19ra. 
 

Iraileko ikastaroak: ekainaren 2tik uztailaren 10era. 

 

Maila guztiak ordutegi guztietan eskaintzen ditugu; baina, taldea sortzeko, ordutegi eta maila berean gutxienez 

6 ikaslek eman behar dute izena. Talderik sortzen ez bada, matrikula itzuliko dugu. 
 

Nola matrikulatu: 
 
Euskal Etxean bertan (mailaketa probaren eguna aprobetxa dezakezue): 

 
1. Idazkaritza-ordutegia: 10:00-13:00 eta 15:00-17:30 astelehenetik ostiralera. Telefonoa: 93 310 22 00  

2. Informazio orri osoa ondo irakurri. 

3. Matrikula orria bete (daturen bat falta bada, matrikula-aldiko azken eguna baino lehen eman behar da) 
4. Matrikula ordaindu. Transferentzia bidez ere ordain dezakezue, edota edozein La Caixa-ren bulegotara 

joanda. Horretarako, segi itzazue  “Internetez” aukerako 4. puntuko pausuak.  
 

Internetez: 
 

1. euskarabcn@euskaletxeak.org e-postara mezu bat idatzi matrikulatu nahi duzula esanez. Informazio 

orria eta matrikula orria jasoko dituzu e-mail baten bidez. 
2. Informazio orri osoa ondo irakurri. 

3. Matrikula orria zure ordenagailura jaitsi eta bete (daturen bat falta bada, matrikulazio epearen azken 
eguna baino lehen eman beharra dago). 

4. Matrikula La Caixa-ko Euskal Etxearen kontu honetan ordaindu: ES56 2100 1089 7002 0003 9109. 

Kontzeptuan “euskara + izen–abizenak” jarri, nork ordaindu duen jakin dezagun. Agian diru-sarreraren 

egiaztagiriaren kopia eskatu beharko dizugu; beraz, gorde ezazu ondo. 
5. Matrikula orri betea e-postaz bidal iezaguzu eta e-posta berean ordainketaren data esaguzu, horrela 

gure administrariak ea akatsik egon den konprobatuko du. 
 

 

2020-2021 IKASTURTEA 
 

Datak 2020ko urritik 2021eko ekainera 

Izen ematea Irailaren 1etik 23ra (biak barne) 
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