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Ostirala, urriak 1: TXANTXA EGUNA
Gazteek txantxak pentsatuta
pasatuko dugu arratsaldea.
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Zapatua, urtarrilak 2: ASANBLADA
Gazteekin batzar bat egitea planteatu da, gazteek beren ideiak eta
lehentasunak azal ditzaten gaztelekuaren jardueren inguruan.

Igandea, urriak 3
Igandea, urriak 17
Igandea, urriak 31
ZINEMA
Hilean bi egunetan zine-forum bat planteatzen da, gaur
egungo film batekin, 13 urtetik gorako gazteei zuzendua,
horietako bakoitzean planteatzen den gaiari buruz hausnartzeko, haren atzetik.

Osteguna, urriak 7
Osteguna, urriak 14
Osteguna, urriak 21
Osteguna, urriak 28

IKASKETA TEKNIKAK ETA BETEBEHARRAK
Hileko ostegun guztietan, parte-hartzaileek etxeko lanak egiteko, zalantzak
galdetzeko eta ikasteko teknikak ikasteko aukera izan dezaten gune bat planteatzen
da.

Ostirala, urriak 8: PING PONG TXAPELKETA
Ping-pong txapelketa bat planteatzen da, gaztelekuko partehartzaile guztien artean gehien eskatzen den jarduera.

Zapatua, urriak 9: SASKIBALOIA
Baleako parkera jaitzikiko gara gazteekin eta saskibaloira jolastuko
dugu.

Igandea, urriak 10: BINGO
Gazteek kartoi bat bakoitza izanda bingora jolastuko dugu.

Ostirala, urriak 15: FUTBOLIN TXAPELKETA
Futbolin txapelketa bat planteatzen da, gaztelekuko partehartzaile guztien artean gehien eskatzen den jarduera.

Zapatua, urriak 16: ESKUPILOTA
Baleako parkeko frontoian eskupilotara
gazteek, haibat jolas planteatuz gero.
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Ostirala, urriak 22: MARRAZKETA TAILERRA
Tailer honen helburua parte-hartzaileei marrazketa
sortzailea garatzeko estrategia eta metodologia
espezifikoak eskaintzea da.
Gure ikasleei esperimentaziorako espazio bat eskaintzea,
ekoizpen-modu desberdinekin eta hura zuzentzeko modu
desberdinekin, truke-espazio integratzaile eta ireki baten
bidez, ludikoa eta idatzizko adierazpen estetiko, sortzaile
eta artistikoaren aldekoa.

Zapatua, urriak 23: GORPUTZ PERKUSIOA
Gazteek ikasiko dute nola egin
gorputzarekin, eskuekin, hankekin…
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Igandea, urriak 24: DARDOAK
Pasapalabra joko ospetsua planteatzen dugu, baina
soilik "Rosco" ren azken galdera sorta, non partehartzaileek euren kultura orokorra erakutsi ahal
izango duten.

Ostirala, urriak 29: GRAFFITTI TAILERRA
Hiri-arteari buruzko tailer praktikoa, horma-irudi, graffiti eta stencil
edo txantiloi tekniken bidez. Artista interesgarrien adibidetik
abiatuta, proiektu pertsonalen eta taldekoen garapenari helduko
diogu. Gazteen artean lan kolektiboa, lankidetza eta elkarrekiko
errespetua sustatzeko mural parte-hartzailea sortzea.

Zapatua, urriak 30: HALLOWEN
Gaztelekuan hallowen eguna
mozorrotuta etorri ahal dira.
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Covid 19k eragindako osasun-egoeraren aurrean Gaztelekutik hartuko ditugun
osasun-prebentzioko protokoloa eta neurriak zuen eskura izango dituzue.
PARTE HARTZEKO IZENA EMAN BEHAR DA
Izena emateko eta Info +: gazteleku@sopela.eus e-mail helbidean edo 607 526 546
telefono zenbakian (edo Whatsapp).
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