
berbetan@elgeta.eus
Liburutegian - 943788012 

 688729603
 (WhatsApp/Telegram)

HARREMANETARAKO

ELGETAN
BERBETAN

E L G E T A K O  U D A L A

Izen-abizenak:
 

................................................................................
Adina:

 

...............................................................................
Telefonua:

 
...............................................................................

E-posta:

 
................................................................................

Egitasmuan parte hartu neiken 
asteko egunak/orduak:

 
..............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

IZEN EMATEA

 
 @elgetanberbetan
 Elgetan Berbetan

           Telegram kanala: Elgetan Berbetan
   
 

 

ELGETAko Udalak Elgetan Berbetan egitasmoaren dinamizazioa
eta kudeaketa azkarra sustatzeko asmoz, Telegram nahiz
WhatsApp taldeak erabiltzeko beharra antzeman du. Berauetan
parte-hartzeko zure onespena beharrezkoa da, zure
konfigurazioaren arabera taldeko gainerako kideek zure
informazioa ikusi ahal izango dutelako (telefono zenbakia,
profileko irudia, etab.) 
 
Onespena ematen dut nire datu pertsonalak erabili ahal izateko
eta Telegram nahiz WhatsApp taldeetan nire kontaktua gehitu
ahal izateko:    BAI        EZ

ELGETAKO UDALA

Online: https://labur.eus/berbetan_2019-2020



Euskaraz berba eitxeko ohitxuria daukenak,
bidelagunak, eta mintzapraktika egin nahi daben
pertsonak, bidelarixak, astian ordubetez euskaraz
berba eitxeko taldietan batzeko programia.

ZER DA BERBALAGUNA?

BERBALAGUNA
Mintzapraktika bihar dot
Euskaraz jariotasunez eitxen dot

Gurasolagun taldian sartu nahi nuke
 
.

BERBAKUADRI
Mintzapraktika bihar dot
Euskaraz jariotasunez eitxen dot

 

Beste partaidiak: .....................................................
......................................................................................
Elkartze eguna/ordua: ............................................
 

PINTXO-POTE
Mintzapraktika bihar dot
Euskaraz jariotasunez eitxen dot

Astero / Hamabostian behin / Hiliean behin
 

 

AHOBIZI-BELARRIPREST
Ahobizi
Belarriprest

 

HIKALAGUNA
Mintzapraktika bihar dot
Hika jariotasunez eitxen dot

 

JOLASLAGUNA
 

Mintzapraktika bihar dot
Euskaraz jariotasunez eitxen dot

Seme-alaben izena-adina:....................................................
 

EUSKARALAGUNA
 

AUKERATU

Berbalagunak: banaka izena emondako bidelari
eta bidelagunekin osatutako taldiak
 
Gurasolaguna: gurasuak batzen ditxuan
berbalagun aldaeria, umiak diala eta, euren
ordutegi eta zaintza biharretara egokitxuta
 
Berbakuadri: talde moduan izen emandako
bidelari eta bidelagun kuadrilak
 
Pintxo-pote taldia: pintxo-potearen inguruan
elkartzen dan bidelari eta bidelagun taldia
 
Ahobizi-belarriprest: ahobizi eta belarriprestak
batzen ditxuan taldia
 
Hikalaguna: hika jarduteko taldia
 
Jolaslaguna: guraso bidelariz eta bidelagunez eta
euren seme-alabez osatutako taldia
 
Euskaralaguna: euskarara hutsetik hurbiltzeko
aukeria eskaintzen daben jardueria

ALDAERA UGARI AUKERAN

Euskara hobetzeko, gehixautan erabiltzeko,
euskaraz batzeko, normalizaziñuan alde egiteko,
ingurune euskalduna sortu, zabaldu eta
indartzeko...

ZERTARAKO?

Herri euskaldunago baten alde, udaletxeko,
euskara batzordetik bultzatutako egitasmua.  

Euskarak 365 egun

ELGETAN BERBETAN

Berbalagun taldietan parte-hartzeko euskaraz
komunikatzeko gutxieneko maila bihar da. Maila
hori euki ez arren ulertzeko gaitasuna
dakenentzat, ahobizi-belarriprest taldia sortu
leike. Eta hutsetik euskarara hurbiltzeko
euskaralaguna da egokixa .

PARTE-HARTZEKO

Ordenantza ikusgai
www.elgeta.eus

Euskara ikasten diharduzu? 
Elgetako udalak diruz laguntzen
ditxu herritxik kanpo egindako

euskara ikastaruak


