GARES 2019

Nola apuntatu?

grupos de Tiempo Libre (Twister
o Coramis) tendrán preferencia a
la hora de asignar las plazas.
*

Oso errez, hemen klikatuta irekiko
zaizuen galdetegia betetzea ez
duzue baino egin behar. Behin izenemate
epea
ixten
denean,
zerrendak sortuko dira eta email
baten bidez plaza daukazuten
jakinaraziko zaizue, erreserba eta
ordainketa egiteko epea, modua
eta pausoekin batera.

Uztailaren 15etik 27ra

Centro Puente Corazonista
Puente la Reina (Navarra)
Carretera del Señorío Sarria 13
31100 PUENTE LA REINA (NAVARRA)

PREZIOA: 350€

ADI!!
Plazarik
ez
da
esleituko
apuntatutako
ikaslearen
transferentzia edo ordainketaren
frogagiria jaso arte. Emandako epe
barruan ez bada ordainketatik
egiten, plaza itxaron zerrendan
gelditu den lehenengo ikasleari
esleituko zaio.

*Aurten eskolako aisialdi taldean
(Twister edo Coramis) parte hartu
dutenek lehentasuna izango dute
plazak esleitzerako momentuan.

ANTOLATZAILEAK:
PROBINTZIAKO PASTORALTZA
ORDEZKARITZA

ETA

Abentura bila…

IKASTETXEEN
ARTEKO KANPALDIA
DBH 1. ETA 2. KORAZONISTA
IKASTETXEETAKO IKASLEEI
ZUZENDUTA
GARES-EN

+INFO:

twister@gmundaiz.com
943327002 (Silvia-rengatik galdetu)

(NAFARROA)

Gure eskaintza…
-Aisialdiko ekintza hezitzaileak: Korazonista
eskola desberdinen neska eta mutikoak
lagunak egiteko gogoekin, udaz gozatzeko,
esperientzia berriak gozatzeko, abilezia
pertsonalak garatzeko eta gaiasun sozialak
garatzeko gogoekin.
-Autonomian,
kooperazioan
eta
erantzukizunean hazi: talde
ekintzak,
estrategien
ikerketa,
mendi-ibiliak,
orientazioa...

Egiten ditugun
ekintzak…

Lekua…
Gares Korazonista Anaien hezkuntza gune
bat da.
Gares-eko
herrian
kokatuta
dago,
Nafarroan, Iruñatik 20 bat kilometrotara.
Santiago bidea dela eta, toki ospetsu eta
adierazgarria da; herria famatua da Erdi
Aroko eta erromanikoa den zubia dela
eta, herriari izena ematen diona.

-Ditugun gauzak baloratzen ikastea, behar
dugunarekin
konformatzea,
eguneko
menua jatea, kontsumo arduratsua…
-Eskolan eta etxean jasotako baloreak
gauzatu, solidarioak eta kideak izan,
besteengatik begiratzea, enpatia landu,
elkarlanean aritu, parte hartu…
-Hausnarketa eta elkarbanatze momentuak
izatea, otoitza, jolas kooperatiboak, gure
bizimoduan
eta
zoriontasunean
pentsarazten
duten
ekintzak,
baita
besteetan ere.
-Ondo pasa eta lagun eta begiraleekin
primeran pasa eta disfrutatzea.

Hezkuntza gunea izateaz gain, “Centro
Puente” eskola bidaiari, asteburuetako
ekintza eta udako kanpaldietarako
aterpea.
Instalazioak: bi logela handi, jangela,
jolas-gela, aretoa, piszina, tailer-gunea,
kirol-zelaiak…

