
2017-2018 ikasturteaz geroztik, Deustuko Ikastolako Guraso

Elkarteko ordezkarien batzordeak ikastolarekin

koordinatutako Kultur Astea ekimena bultzatu izan du.

Orain arte, aste horretako programazioa liburuaren

egunarekin bat etorri da eta ikastetxeko klaustroak

bultzatutako jarduerekin eta eskolaz kanpoko beste

jarduera batzuekin koordinatu da, baita ikastetxean dauden

beste batzordeekin (euskara, hezkidetza…).

Urtero gai bat jorratu dugu, aurten “Euskal Kultura

Munduan” lelopean honako helburuak jarraituz

planteatzen da:

 Ikastetxeko komunitate osoak parte hartzea (ikasle, 

irakasle eta gurasok).

 Euskal Kultura ikasle guztiei hurbiltzea, alderdi eta 

adierazpen guztietan.

 Gure errealitatetik eta hemendik kanpo, kultura

euskaraz nola bizi eta landu daitekeen erakustea.

 Euskara ikusaraztea, ez bakarrik hizkuntza edo ikasgai

gisa, baizik eta kultura transmititzen duen eta bizitzeko

nahiz sortzeko aukera ematen duen hizkuntza gisa.

 Kulturen artean bizitzea: Euskal kulturarekin bizi diren

beste kultura batzuk ikusaraztea eta elkarren artean

hurbiltzea.



Eider Eibar

Eneko Agirrezabal



Jon Maia Soria (Urretxu, Gipuzkoa, 1972ko ekainaren

25a) bertsolariabertsolariabertsolariabertsolaria, , , , euskaleuskaleuskaleuskal abeslariaabeslariaabeslariaabeslaria, , , , euskaleuskaleuskaleuskal idazleaidazleaidazleaidazlea, , , , itzultzaileaitzultzaileaitzultzaileaitzultzailea eta eta eta eta 
dokumentalgileadokumentalgileadokumentalgileadokumentalgilea da. Euskal Filologian lizentziaduna da

Xabier Madariaga Idirin (Bilbo, Bizkaia, 1981eko

ekainaren 3a) kazetaria Nafarroako Unibertsitatean

lizentziatua. Ekialde Hurbileko zenbait gatazken lekuko izan 

da. Gaur egun Euskal Telebistan, Euskadi Irratian eta Berrian.

Eneko Agirrezabal Tellería (Segura, Gipuzkoa, 

1986ko martxoaren 20a) zientziazkozientziazkozientziazkozientziazko irakazleairakazleairakazleairakazlea eta atletaeta atletaeta atletaeta atleta, 
2021ko Behobia-SanSebastian lasterketaren irabazlea

HITZALDIAKHITZALDIAKHITZALDIAKHITZALDIAK
DBH

Nortasuna

LH

Kazetaritza mundutik

LH

Esperientziak atletismoan muduan zehar

Eider Eibar Zugazabeitia (Zornotza, Bizkaia, 1980) 

ilustratzaileilustratzaileilustratzaileilustratzaile Euskal Haur eta Gazte liburu asko ilustratu
baititu. Baina irudigintzaren beste zenbait esparrutan ere 
ibili da: animazioan, muralak margotzen, diseinuan.
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BISITAK ETA BISITAK ETA BISITAK ETA BISITAK ETA 
AKTIBITATEAKAKTIBITATEAKAKTIBITATEAKAKTIBITATEAK

Deustuko Arraun Taldea; instalazioak ikusi eta istorioaren hitzaldia

LH

Xabier Gamarra Debutó como puntista 

profesional en Manila, Filipinas en 1999

Pilotariak era raketistak Miamin

DBH

Deustuko Frontoian



GoizaldeGoizaldeGoizaldeGoizalde AransoloAransoloAransoloAransolo
Munduko Sokatira Txapelketa Getxo 2021; 

Txapeldunaren esperientzia

DBH

Herri kirolak
Txingak, sokatira, ingudea…

LH

Julia Julia Julia Julia MartinezMartinezMartinezMartinez ArroyoArroyoArroyoArroyo
Emakume harrijasotzaileak eta 

aizkolaria

DBH

Argitxo Munduan

LH + Ikastola osoa

Margogintza
Mapamundi egin eta gure Argitxo

jarraitu mundutik

LH

AKTIBITATEAKAKTIBITATEAKAKTIBITATEAKAKTIBITATEAK

AitzolAitzolAitzolAitzol AtutxaAtutxaAtutxaAtutxa GurtubaiGurtubaiGurtubaiGurtubai (Bizkaia, 1988ko uztailaren

17a) bizkaitar aizkolaria da. 2007tik aurrera Bizkaiko

txapelduna da, eta 2014tik 2018 arte Euskal Herriko

txapelduna ere bai. Enpresa Zientzietan diplomaduna da, eta 

Negozioen Kudeaketan graduatua. Bi familia-enpresaren

arduradura da eta jatetxearen jabea. Bi semeren aita da.
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Antzezpena, Marie de Jongh

Euskal antzerki taldeak munduan, 

txotxongiloak

HH

IKUSKIZUNAKIKUSKIZUNAKIKUSKIZUNAKIKUSKIZUNAK

Martinbertso, Irrien Lagunak

HH
Martinbertso herriz herri dabil kontu kontari. 

Bere kontuak kantu ere bihurtzen direlarik! 

Ikuskizun honetan antzerkia, jolasa eta 

musika uztartuta daude. Parte hartzailea

bezain dibertigarria. Irriak ere ez dira faltako!

Euskal dantzak
Gure Herria taldearen eskutik

HH

Txistuman
Musikari multiinstrumentista tradizionala: 

txistulari, Scottish Bagpiper, Albokari... dena

nahasten dut nire Loop Station-ekin!

LH


