
 
 

              

4. 4. Eranskina:  
Ume eta gazteen 
ekarpenak 

4. Anexo 4:  
Aportaciones infanto-
juveniles 

 

1. Saioa ume eta nerabeekin, Almen Ikastola 
(LH1, LH2) 

Lekua: Almen Ikastola 

Data: 2021/11/25 

Parte-hartzaileak: 12 

 

2. Saioa ume eta nerabeekin, Almen Ikastola 
(LH3, LH4, LH5) 

Lekua: Almen Ikastola 

Data: 2021/11/25 

Parte-hartzaileak: 12 

 

3. Saioa ume eta nerabeekin, Almen Ikastola 
(LH6, DBH1 y DBH2) 

Lekua: Almen Ikastola 

Data: 2021/11/25 

Parte-hartzaileak: 15 

 

4. Saioa ume eta nerabeekin, Almen Ikastola 
(DBH3, DBH4, BATX1 y BATX2) 

Lekua: Almen Ikastola 

Data: 2021/11/25 

Parte-hartzaileak: 19 

 

5. Saioa ume eta nerabeekin, Kurtzebarri 
Eskola (LH) 

Lekua: Kurtzebarri Eskola 

Data: 2021/11/29 

Parte-hartzaileak: 18 

 

6. Saioa ume eta nerabeekin, Kurtzebarri 
Eskola (DBH) 

Lekua: Arkupe 

Data: 2021/11/29 

Parte-hartzaileak: 16 

 

1. Sesión infanto-juvenil, Almen Ikastola 
(LH1, LH2) 

Lugar: Almen Ikastola 

Fecha: 25/11/2021 

Participantes: 12 

 

2. Sesión infanto-juvenil, Almen Ikastola 
(LH3, LH4, LH5) 

Lugar: Almen Ikastola 

Fecha: 25/11/2021 

Nº de participantes: 12 

 

3. Sesión infanto-juvenil, Almen Ikastola 
(LH6, DBH1 y DBH2) 

Lugar: Almen Ikastola 

Fecha: 25/11/2021 

Nº de participantes: 15 

 

4. Sesión infanto-juvenil, Almen Ikastola 
(DBH3, DBH4, BATX1 y BATX2) 

Lugar: Almen Ikastola 

Fecha: 25/11/2021 

Participantes: 19 

 

5. Sesión infanto-juvenil, Kurtzebarri Eskola 
(LH) 

Lugar: Kurtzebarri Eskola 

Fecha: 29/11/2021 

Nº de participantes: 18 

 

6. Sesión infanto-juvenil, Kurtzebarri Eskola 
(DBH) 

Lugar: Arkupe 

Fecha: 29/11/2021 

Nº de participantes: 16 

 



 

 

 

 



 
 

 

1.Saioa ume eta nerabeekin, Almen Ikastola (LH1, LH2) 

1.  



 

     

 



 
 

 



 

 



 
 

  



 

 

 

2. Saioa ume eta nerabeekin, Almen Ikastola (LH3, LH4, LH5) 

2.  



 
 

   

  

3. Saioa ume eta nerabeekin, Almen Ikastola (DBH3, DBH4, BATX1 y BATX2) 

4.  



 

       

 



 
 

         

 

 

 

 

 

  



LurStudio
Texto tecleado
KURTZEBARRI LH









































   
  
  

1.Ingurune   naturala   
  
  
  

● Basoan,   pinu   landareak   dira   nagusi   eta   bertako   
zuhaitz   espezie   gehiago   landatu   behar   dira.   

● Zuhaitz   landaketa   egunak   antolatu,   klase   
egunetan.   

● Udalak   lurzoruak   eskuratu   eta   bertako   basoak   
berreskuratu.   

● Bertako   zuhaitz   espezieak   landatzen   dituztenei   
dirulaguntzak   eman.   
  

  
  
  

2DBH   

6.Ekipamendua     
  
  
  

● Kurtzebarri   BHIko   ikasleok,   eraikin   
berria   behar   dugu.   Gure   ikastetxean   patioa,   
aretoa,   gimnasioa,   teknologia   gela,   laborategia,   
plastika   gela   eta   musika   gela   falta   
ditugu.   LH-ko   patioa   konpartitzen   
dugu,   teknologia   tailerra   LH-ko   
eraikinean   dago,...     

  
  
  

● Kultur   etxeko   zinema   botatzen   dugu   faltan,   
antzerkiak   eta   kontzertuak   ere   bai.   

● Aisialdirako   dauden   eskaintzekin   gustora   
gaude,   hala   ere   Gaztetxokoko   sukaldea   
berreskuratzea   nahi   dugu.   

  
● Kanpoko   igerilekuak   nahi   ditugu.   

  

  



   
  
  

2.Mugikortasuna      

  
● Herriko   auzoetarako   autobus   zerbitzua   egon   beharko   luke     
● Autobus   zerbitzu   guztietan   ez   dago   irisgarritasuna   

bermatua,   gurpildun   aulkian   doazenentzat   ez   daude   
prestatuta   autobusak.   

● Bizikleta   eta   patineteak   uzteko   lekuak   falta   dira   eta   
daudenak   ez   dira   patineteak   uzteko   egokiak.   Daudenak   
erabiltzeko   zailak   dira.   Plazan   eta   futbol   kanpoan   gehiago   
behar   direla   eta   parkeetan   ere   jarri   behar   direla   uste   
dugu.   

● Patinete   eta   bizikleta   konponketa   tailer   bat   nahiko   
genuke.      
  
  

  
  
  
  

1DBH   

  
  

3.Espazio   publikoa      

  
● Herrian   ez   dago   parke   berde   nahikorik   
● Dauden   parketan   zuhaitzek   sortutako   

itzal   gutxi   dago   eta   zuhaitzetan   ez   da   
hegaztientzako   etxetxorik.   

● Ibaia   ez   da   garbi   mantentzen   eta   bertara   zaborra   ez   
iristeko   sistemak   aztertzea   komeni   da   (sareak).   Ibaian   
dabiltzan   arratoiekin   zerbait   egin   behar   da.     

● Zaborrontzi   horiak   gainezka   egoten   dira.   
● Herriko   leku   batzuetan   ez   dago   argiztapen   nahikorik   

(Txarapea   auzoa,   Konbentu   ingurua)   
● Gutxienez   parke   estali   bat   egotea   nahiko   genuke   euria   

egiten   duenerako.   
● Beste   kirol   batzuk   sustatzeko   espazioak   edo   kanpoak   

falta   dira.   
● Hirustako/Arlatzeko   kantxa   konpondu,   arriskutsua   izan   

daiteke.   
● Frontoiari   garbiketa   sakona   egin.   

    

  



   
  

Mugikortasuna     

● Ondoren   aipatuko   ditugun   zebrabideetan   aulkiak   ibiltzeko   egokitu   beharra     (   koskak   kendu,   
zabaldu…)   ikusi   dugu.   

● Zebrabideetan   bisibilitatea   bermatzeko,   aparkalekuak   ondo   kudeatu,   haur    edo   gurpildun   
aulkian   doan   jendearentzat   arrisku   puntuak   bait   dira.     

● Kiroldegiko   dutxa   familiarretan    ez   dago   heldulekurik   

  

Durana   kaleko   29   zenbakia   Ezkutu   taberna   parean   
    

Santakurtz    kalea   16,Expres   taberna   parean   Santakurtz   kalea   8   
  
  
  
  
  

    



   

  
8.Jasangarritasun   eta   klima   aldaketa      
  
  

● Herriko   kaleko   argiztapen   sistemak   berritzea   
LEDak   jarriz   

● Industriaren   kutsadura   neurtu   (airearen   
kalitatea,   isuriak,...)    eta   behar   diren   neurriak   
hartu   

  
  

  
  

  
  

  
  

5.Jarduera   ekonomikoa      
    

  
  

● Aretxabaletan   bertako   produktuak   
saltzeko   espazioak   (baserritarren   
azoka)   falta   dira.   

● Bertako   komertzioa   sustatu,   adibidez   
dirulaguntzak   emanez   

● Saltoki   mota   hauek   falta   dira:   drogeria,   
gazteentzako   erropa   dendak   

● Aretxabaletako   kontsumo   taldeari   lagundu.   
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

3DBH   

  



   

4.Etxebizitza   eta   hiri   
berroneratzea   
  

● Alokairu   merkea   duten   
etxebizitzak   behar   dira   gazteek   
ordaindu   ahal   izateko   
(gazteengan   konfidantza),   
alokairu   soziala     

  
● Etxebizitza   hutsak   identifikatu   eta   

erabilera   eman     
  
  
  
  
  
  
  
  

● Unibertsitate   ondoko   fabrika   
berritu,   erabilera   eman.   

4DBH     

  

7.Ondarea   
  
  

● Zaindu   gabe   dauden   eraikinak   
berreskuratu   edo/eta   herriari   
zabaldu   (Udaletxe   zaharra,   
Galartzako   dorretxea…)     

  
  
  
  
  
  
  

  
● Eraikin   historikoak   (Otalora,   

Galartza)   kultur   ekintzak   egiteko   
erabili     

  

  
  
  

9.Inklusibitatea   eta   
osasuna   
  

● Beste   herrialdetatik   datozen   
pertsonen   artean   
gizonezkoak   
hobeto   integratzen   
dira.   Emakumeen   
integrazioa   
bultzatzeko   
ekintzak   antolatu   
beharko   lirateke.     

● Kirol   instalazio   gehiago   nahiko   
genutuzke   2   futbol   kanpo,   padel,   
tenis,   rugby   zelai,   atletismo   pista,   
kalistenia   parkea...   

● Dauden   kirol   instalazioak   
konpontzea   
behar   dute   
(kaleko   saski   
baloi   kantxak,...)     

  
  
  

  
  


