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GAZTE ETA 
HELDUENTZAKO 

JARDUERAK

HIPOPRESIBOAK
Perineoko  muskulatura indartu egiten du. 
Arnasketa bereziarekin  konbinatzen diren 
hainbat jarrerek diafragma goratu egiten dute, 
eta honek erraiak goratzen ditu, eta bestalde, pelbis-zoruko  muskulu-
uzkurdura eragiten du. Honek hainbat patologia funtzional tratatzen eta prebenitzen ditu: 
digestio-arazoak, ginekologikoak, gernu-aparatukoak, obstetrikoak edo jarrerazkoak.

1 taldea…  Astelehen eta asteazkenetan
2 taldea… Astearte eta ostegunetan
15:15 – 16:00 (45´)
Lekua: Kirol Etxea

Hasiera: 2018/10/01. Plaza kopuruak: 12

Hiruhileko prezioa: 39,38 €   /  Beherapenekin: 27,55 €

FITNESS
Monitorea… Ariketak prestatzen dira. Informazio 
gehiago inskripzioa egitean.

4 ordu/astero.

Astearte edo asteazkenean (Ordutegia instalazioan) 

Goizez: 9:30 – 11:30      
Arratsaldez: 17:30 – 19:30
Gimnasioko bazkideentzat eta kirol txartela dutenentzat. Lekua: Gimnasioa

HATHA YOGA 
Yoga jarraian praktikatzeak gure gorputz fisikoaren, emozionalaren eta mentalaren  
inguruko ezagutza eta konszientzia ekartzen digu, eta horrek oreka ekartzen digu. 
Autoezagutzarako bide honek gure osasunari mesede egingo dio, kontzentratzeko 
gaitasuna areagotu egiten digu  eta lasaitasuna ekartzen digu. Ordu eta erdiko 
saioak.

Lekua: Yoga Devy Eskola. Hasiera: 2018/10/01

Plaza Kopurua: 12 pertsona talde bakoitzean.

1 AUKERA .- SAIO 1 /ASTEAN
Nahi duzun ordutegia

Goizez:
Asteartetan: 10:00 -11:30 / Ostegunetan: 
10:00 -11:30

Arratsaldez:
Astelehenetan: 19:30 -21.00 / Asteartetan: 19:30 - 21:00 / 
Asteazkenetan: 19:30 - 21:00 / Ostegunetan: 19:30 – 21:00
Hiruhileko prezioa: 

Urritik abendura: 42,50 €  /  Beherapenekin: 29,75 €

Urtarrilatik martxora: 45,00 €  /  Beherapenekin: 31,50 €

Apiriletik ekainera: 26,25 €   /   Beherapenekin: 18,40 €

AUKERA 2… 2 SAIO/ASTEAN
Nahi duzun ordutegia

Goizez:
Asteartetan: 10:00 -11:30 /  Ostegunetan: 10:00 -11:30

Arratsaldez:
Astelehenetan: 19:30 -21.00 /  Asteartetan: 19:30 - 21:00 /  
Asteazkenetan: 19:30 - 21:00 / Ostegunetan:  19:30 – 21:00
Precio/trimestre: 

Urritik abendura: 85,00 €  /  Beherapenekin: 59,50 €

Urtarrilatik martxora: 90,00 €  /  Beherapenekin: 63,00 €

Apiriletik ekainera: 52,50 €   /   Beherapenekin: 36,75 €



MANTENTZE GIMNASIA
Banakako gimnasia orokorra, eguneroko bizitzan egoera fisikoa eta motore efikazia 
hobetzeko.

Astelehen, asteazken eta ostiraletan
11:00 -12:00 
Lekua: Kirol Etxea

Hasiera: 2018/10/01. Plaza kopuruak: 18

Hiruhileko prezioa:  7,75 €  /  Beherapenekin: 40,42 €

PILATES+STRETCHING+ESPALDA
Gorputza eta adimena entrenatzen datza bere filosofia. Bizkarra sendotzen, 
abdomena indartu eta giharren malgutasuna areagotzen laguntzen digu. Teknika 
praktikatzearekin gorputz moldeatua eta indartsua lortzen dugu.

Astearte eta ostegunetan

10:45 - 11:45 
Lekua: Kirol Etxea

Hasiera: 2018/10/02

Plaza kopuruak: 14

Hiruhileko prezioa: 52,50 €  /  
Beherapenekin: 36,75 €

PILATES
Gorputza eta adimena entrenatzen datza bere filosofia. Bizkarra sendotzen, 
abdomena indartu eta giharren malgutasuna areagotzen laguntzen digu. Teknika 
praktikatzearekin gorputz moldeatua eta 
indartsua lortzen dugu.

Astearte eta ostegunetan

20:00 - 21:00 
Lekua: Kirol Etxea. Hasiera: 2018/10/02

Plaza kopuruak: 14

Hiruhileko prezioa:52,50 €  /  Beherapenekin:36,75 €

PUMP-a
Musika eta pisuekin egiten den ariketa fisikoa da. Oinarria soinketa aerobikoaren 
eta muskulazio-aretoko ariketen konbinazioan datza. Lortzen den gastu kalorikoa 
nabarmena da, eta neurri berean gorputz osoko giharrak sendotzen dira.

Astearte eta ostegunetan

20:00 - 21:00 
Lekua: Gimnasio gorria.

Hasiera: 2018/10/02

Plaza kopuruak: 15

Hiruhileko prezioa: 52,50 €  /  
Beherapenekin: 36,75 €

SPINNING
Musikaren erritmoari jarraituz egiten den aktibitate kardiobaskularra da. Estresa 
gutxitzen eta kaloriak erretzen lagunduko digu. Onura kardiobaskularra ekarriko 
digu eta hankak eta ipurmamiak sendotzen lagunduko digu.

Lekua: Kirol Etxea.

Hasiera: 2018/10/01

Plaza Kopurua: 15 pertsona talde 
bakoitzean.

Hiruhileko prezioa:52,50 €  /  
Beherapenekin: 36,75 €

SPINNING 1
Astearte eta ostegunetan. 9:45 - 10:45 

SPINNING 2
Astelehen eta asteazkenetan. 17:45 - 18:45 

SPINNING 3
Astearte eta ostegunetan. 18:45 - 19:45 



ZUMBA
Gorputz osasuntsua izango duzu, dantza eta errutina aerobikoen bidez sendotuz 
eta malgutuz. Saltsa, merenge, cumbia, reggaeton eta sanba erritmoekin mugituko 
zara.

Dantza jarduera oso dibertigarria, emakumeei zein gizonei zuzendutakoa. Zure 
energia areagotu egingo du, koordinazioa eta sasoia hobetu, eta ongizatea ekarriko 
digu. Horrez gain, gantza eta estresa murriztu eta autoestimua areagotzen du. 

Astelehen, asteazken eta ostiraletan

18:00 - 19:00 
Lekua: Gimnasio gorria.

Hasiera: 2018/10/01

Plaza kopuruak: 25

Hiruhileko prezioa: 57,75 € 
Beherapenekin: 40,42 €

A POR LOS 100 - 1
65 urte baino gehiagoko pertsonentzat, minusbaliotasun batekin edo laguntza 
tresna erabiltzen duten pertsonentzat (makuluak, makila,…)

Astelehen, asteazken eta ostiraletan

9:45 -10:45 
Lekua: Kirol Etxea (Beheko solairuan)

Hasiera: 2018/10/01. Plaza kopuruak: 18

Hiruhileko prezioa:  20,25 €  
Beherapenekin: 14,17 €

KANGOO
Ekintza dibertigarria eta osasunerako oso mesedegarria da, musika eta bota 
bereziak erabiliz,Kangoo Jumps botak. 

Astelehen eta asteazkenetan 

20:00 – 21:00 
Lekua: Gimnasio gorria.

Hasiera: 2018/10/01

Plaza kopuruak: 16. Adina: 16 urtetik gora.

Hiruhileko prezioa:   

- Berezko materialik gabe – botak: 52,50 €   / Con bonificación: 36,75 €

- Berezko materialarekin – botak: 46,50 € / Con bonificación: 32,55 €

G.A.Ha edo G.A.HA + ZUMBA
G.A.Ha…Gluteok, abdominalak eta hankak. G.A.Ha mantentze-gimnasia da. 
Helburua geure ipurmasailak, abdominalak eta hankak trinko eta gogor edukitzea 
izanik.

ZUMBA… Gorputz osasuntsua izango duzu, dantza eta errutina aerobikoen bidez 
sendotuz eta malgutuz. Saltsa, merenge, cumbia, reggaetón eta sanba erritmoekin 
mugituko zara. Zure energía areagotu egingo du, koordinazioa eta sasoia 
hobetu, eta ongizatea ekarriko digu. Horrez gain, gantza eta estresa murriztu eta 
autoestima areagotzen du.

1 aukera: 
G.A.Ha     
19:00-20:00. Astelehen eta asteazkenetan. 

Aukera 2: 
G.A.Ha + ZUMBA 
19:00 - 20:00 G.A.Ha: Astelehen eta as-
teazkenetan
18:00 - 19:00   ZUMBA: Ostiraletan.
Lekua: Gimnasio gorria. Hasiera: 2018/10/01 
Plaza kopuruak: 25

Precio/trimestre:         

Opción 1: 46,50 €   /  Con bonificación: 32,55 €      

Opción 2: 57,75 €   /  Con bonificación:  40,42 €

HIRUGARREN ADINEKO 
JARDUERAK



A POR LOS 100 - 2 (Herri Zentroa)
65 urte baino gehiagoko pertsonentzat, minusbaliotasun batekin edo laguntza 
tresna erabiltzen duten pertsonentzat (makuluak, makila,…)

Astearte eta ostegunetan

12:15 - 13:00 

Lekua: Herri Zentroa.

Hasiera: 2018/10/02

Plaza kopuruak: 18

Hiruhileko prezioa:  10,15 €   
Beherapenekin:  7,10 €

3. ADINEKOENTZAKO GIMNASIA
Jarduera fisiko suabea eta kontrolatua. Ongizatea ekarriko digu, pisu egokia 
mantentzen lagunduko digu, eta osasun fisiko eta psikologikoa hobetzen du. 

Estresa txikitu, eta ezagutzaren murriztea 
atzeratzen du. 

Astelehen, asteazken eta 
ostiraletan

12:00 -13:00 
Lekua: Kirol Etxea.

Hasiera: 2018/10/01

Plaza kopuruak: 18

Hiruhileko prezioa: 20,25 €  
 Beherapenekin: 14,17 €

JOLASTU ETA IKASI
4-6 urte bitarteko umeei zuzendua (4 urteko gela, 5 urteko gela eta  lehen 
hezkuntzako lehenengo maila) 

Jolasa oso garrantzitsua da umeen garapenean. Jolasak behar den moduan 
baliatzen baditugu, heziketa jarduera 
garrantzitsuak izan daitezke. Jolasa oinarrizko 
jarduera da, ezinbestekoa, jolasaren bidez, 
irudimena eta sortzailetasuna lantzen baitute.

Asteartetan. 16:45 -17:45
Lekua: Gimnasio gorria.

Hasiera: 2018/10/02. Plaza kopuruak: 15

Hiruhileko prezioa: 24,00 €  /  Beherapenekin: 16,80 €

DANTZA MODERNOA… Hainbat musika 
estilorekin landutako koreografiak. 
7-11 urte bitarteko umeei zuzendua. (lehen hezkuntzako 2-6 mailak)

Zumbak, fankyak, musika latinoak,… erritmoa eta gorputz adierazpena hobetzen 
lagunduko digute, umeek bere gorputza kontolatzen ikasiko dute. Dantza oso 
jarduera aberasgarria da umeentzat, psikologikoki zein fisikoki.

Asteazkenetan. 17:00 -18:00
Lekua: Gimnasio gorria.

Hasiera: 2018/10/03

Plaza kopuruak: 20

Hiruhileko prezioa: 24,00 €  /  
Beherapenekin: 16,80 €

UMEENTZAKO 
JARDUERAK



PATINAJEA
Kirola eta dibertsioa kiroldegian (adin guztientzat). Erresistentzia fisikoa eta oreka 
hobetzen du, eta birikak eta bihotza sendotu. Kirol aerobiko dibertigarria. Egokia 
familian praktikatzeko. 

Lekua: Kiroldegia

Hasiera: 2018/10/04

Plaza kopuruak: 18 pertsona talde 
bakoitzean.

Hiruhileko prezioa: 24,00 €  /  
Beherapenekin:  16,80 €

PATINAJEA 
(Hastapen ikastaroa)
Ostegunetan. 17:45 - 18:45

PATINAJEA 
(Hobetzeko ikastaroa)
Ostegunetan. 18:45 - 19:45

JARDUERAK 
FAMILIAN

Gure harremanetan Ahobizi-Belarriprest metodología erabiltzeko 11 egun.

2018ko azaroaren 23tik abenduaren 3ra.
Informazio gehiago: www.lautada.euskaraldia.eus eta karteletan.

INFORMAZIOA ETA IZEN-EMATEAK
Irailaren 27ra arte Udal Kiroldegian

* Alegria-Dulantzin erroldatutako 
Herritar guztiei prezioan 
beherapena aplikatuko zaie.

* Ekintza guztiak urte osokoan 
ekintzak dira, ordainketa hiru hilez 
behin izan arren. Baja emateko, 
hiruhilekoa bukatu baino 10 egun 
lehenago Udaletxean esan beharko da.

* Izen emateak baliogabetzeko 10 eguneko epea ezarriko da, beti ere, klasera 
agertu ez badira. Epea amaituta ez da ordaindutako dirurik itzuliko.

* Ekintzek plaza mugatuak dituzte eta beharrezkoa baldin bada, 
irailaren 28an, 11:00etan kiroldegian ZOZKETA egingo da. Erroldatuek beti 
lehentasuna izango dute.

* Egun berean kiroldegian atzeratutako ekintzak ipiniko dira. Ekintzetan 8 edo 
pertsona gehiago egon ezean, suspendituko dira. Ekintzak urriaren 1tik aurrera 
hasiko dira

* Egunero asistentziaren kontrola egingo da. 4 egun ekintzara joan gabe, egonez 
gero lekua galduko da eta dirua ez da itzuliko.  

* Udal Ekintzetan: Hiru ekintzetan Udalerriko familia unitatea parte hartuz: %20ko 
deskontu. Lau ekintzetan %30eko deskontu.

* Jasotzen dituzten diru-sarrerek lanbide arteko gutxieneko soldata gainditzen ez 
duten  erroldatutako erretiratu eta pentsionistak: %25eko aparteko beherapena.

OHARRA: Eskola solteetara joateko aukera egun horretan  taldean leku libreak 
baldin badaude. 4,50 € saioko / Beherapenekin 3,15 € saioko.

* Ematen ari zaren xehetasunak bere jabetzako datu fitxategi batean sartuko direla jakinarazten 
dizu ALEGRIA-DULANTZI Udalak, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko 15/1999 Lege Organikoa, 
abenduaren 13koa, betetze aldera. Herritarrei udal zerbitzu, programa, jarduera eta instalazioekin 
lotutako informazioa helaraztea da fitxategi horren helburua. Zure eskubideez baliatu nahi 
baduzu-dagokizun datuak ikusi, aldatu ezeztatu edo contra agertu-, jo ezazu ALEGRIA-DULANTZI 
Udal Bulegoetara.

solicitud de material: Información en Polideportivo. 



KIROL-INSTALAZIOAK
Kiroldegia, muskulazio gimnasioa, tenis pista, sauna, rokodromoa, 
futbol zelaiak, igerilekuak. informazioa, alokairua eta inskripzioak 
Udal Kiroldegian (638-462390 / 945-420029 / aalegria.
polideportivo@ayto.alava.net )  edo Udaletxean (Kirol Zerbitzuan – 
945-420027 / aalegria.juanjo@ayto.alava.net ).

UDAL KIROL TXARTELA: 
Txartel honekin posible da igerilekuetan, muskulazio gimnasioan, tenis pistan, 
saunan eta rokodromoan sartzea eta %25eko deskontu izango duzu Udalak 
antolatutako urteroko kirol ekintzetan. Informazio gehiago kiroldegian. 

KIROL ELKARTEAK
Club Deportivo Ciclista Virgen de Aiala: 
Interesatuek telefonoz deitu: 945-420027 (Alegria-
Dulantziko Udala) edo cdcvirgendeaiala@yahoo.es 

Club Deportivo Alegria:
Solandia Parkea, 3 (Alegria-Dulantzi – 01240. Tfna: 670-
657485. Email:  cd.alegria.futbol@gmail.com. Informazio 
gehiago: www.clubdeportivoalegria.blogspot.com

Club Henaio de pelota:
Pilota Eskola. Interesatuek, telefonoz deitu 645-476915 / 
pokajontasas@hotmail.com     

Lumpinee FIght Team Taldea: 
Kick Boxing, Borroka, Muay Thai, MMA. Interesatuek telefonoz deitu 653-745490 
(Borja). 

AMPA Dulantzi:
Inskipzioak eskolaz kanpoko ekintzetan, iraileko lehen 
hamabostaldian. 

Kirol-gunean kokatua informazio-panela, 
dokumentazio informatiboa, alokatzeko bastoiak 
eta dutxa eskatzen dutenentzat, ondokoak ditu.

* Bastoien alokairu-sistema eta materiala 
eskatzeko ordutegiak: Informazioa Kiroldegian. 

EGILETAKO XI MENDI 
KROSA “Luis Bonilla oroimenezkoa”
Irailak 22

Ordua: 17:00. Umeentzako Herri Krosa. 17:30. Mendi Krosa..

Inskripzioak: 16:30etan Egiletako Plazan.

Antolatzailea: Egiletako Jai-batzordea.

XV MARTXA BTT DULANTZI
Irailak 30

Ordua: 9:30etan Herriko Plazan.

Izen ematea: 8:30etan

Antolatzailea: Ronzapil Elkartea.



2 LERROA … KALE HEZITZAILE EGITASMOA. 
Hasiera urriaren 1ean.
12-20 urte bitarteko gazteei zuzendua, kolektibo osoan eragin nahi dugu, bereziki 
maila sozialean ahulenak direnekin lan egin nahi dugu, ekintza prebentibo, 
hezitzaile eta integratzaileak bideratuko ditugu haiekin.  Prebentzioa arriskua izan 
dezaketen egoerak ezagutzen, antzematen eta konpontzen laguntzera zuzendurik 
dago. Beharrezkoa balitz baliabide komunitarioetara bideratuko da. 

Helburuak:
• Eguneroko bizitzan egon daitezkeen egoerei aurre egiteko BALIABIDEAK eskaini; 

tresna hezitzaileak. 

• Arriskuan dauden eta ahul diren gazteen gaitasun pertsonalak eta 
integratzaileak sendotu 

• Arrisku egoeren prebentzioa, egokitzeko gaitasuna landu.

• Ohitura osasungarriak eta errespetua  sustatu, jarrera desegokiak baztertzen 
lagundu.

Nola landuko da:
• Bi hezitzaile harremanak eta topaketak izango dituzte herriko nerabe eta 

gazteekin. 

• Batez ere, kalean lan egingo dugu, ohiko topaketa lekuetan. 

Izen emate eta kuotak: Ez da izenik eman behar eta ez da kuotarik ordaindu 
beharko. 

GAZTEHAZTE     PROGRAMA 
Interbentziorako egitasmo sozio-psiko-hezitzaile osoa.

1 LERROA… LEHEN HEZKUNTZATIK BIGARREN 
HEZKUNTZARA EGOKITZEKO EGITASMOA. 
Hasiera urriaren 1ean.
Lehenengo hezkuntzako 6 mailako eta bigarren hezkuntzako  1 mailako 
nerabeei eta gazteei zuzendutako egitasmo sozio-psiko-hezitzailea, 
honen helburua eskolatik institutorako jauzian laguntzea izanik .. Aldaketa 
prozesuan eragin nahi dugu, eguneroko bizitzan izango dituzten  arazoei aurre 
egiteko baliabideak eskainiz; giza baliabide pertsonalak, sozialak, hezitzaileak… 
Honez gain, nortasuna eta autonomia landuko dira. 

Nola lan egingo dugu?: Taldean, gehienez 10 pertsonarekin eta gutxienez 
6rekin. Astean 90 minutuko saioak izango dira. Hilean behin taldean elkartuko gara 
senide eta hezitzaileekin.

Zer landuko da?: Ikasketa teknikak, trebetasun sozialak, emozioak, gatazken 
konponketa, arriskuen prebentzioa, genero berdintasuna eta izaeraren garapena, 
hau dena, KONFIANTZA eta AUTOESTIMUA landuz.

Ordutegiak: SAIOAK Kultur Etxeko San Pelayo aretoan izango dira.
1 TALDEA: Astelehenean 19:00etatik 20:30era 
2 TALDEA: Asteartea  19:00etatik  20:30era 
3 TALDEA: Asteazkena 19:00etatik 20:30era

Familiekin topaketak areto berean  
18:00etan:  

1 TALDEA… Hileko lehen astelehena.                   
2 TALDEA… Hileko lehen asteartea.                 
3 TALDEA… Hileko lehen asteazkena.

Izen ematea eta kuotak: Izen emateak 
hiruhilabetekoak izango dira eta kiroldegian 
zein kultur etxean egin ahal izango dira. 
Matrikula: 10 €/urtean.

Izena emateko data Hiruhilabetea Prezioa Hobariarekin
Irailaren 27a arte Urria-abendua  2018 55 € 40 €

Abenduaren 20a arte Urtarrilla-martxoa 2019 55 € 40 €

Martxoaren 27a arte Apirila-ekaina  2019 46 € 33 €



Udalerriko gazteriarentzako interbentzio egitasmoa, lehen 
hezkuntzako 5. mailatik 20 urte arte, bereziki. Batez ere, 
aisia, kultura, osasuna eta gizarte-ekintza arloetan lan 
egingo dugu.

GAZTE ZENTROA (Gaztetxikia, Gaztelekua eta Udagaztea). Kultur Etxean. 
Doako izen ematea.
Adinak: Gaztetxikia… Lehen hezkuntzako 5.enetik 2. hezkuntzako 2. mailara./ 
Gaztelekua… bigarren hezkuntzako 3. mailatik 20 urte arte. / 
Udagaztea… bigarren hezkuntzako 1. mailatik 20 urte arte. 

Aisialdi Zerbitzu Hezitzailea, begirale adituek emana.

Billarra, ping-ponga, mahai-futbola, ordenadorea, bideojolasak, TB, fonoteka, 
mahai-jolasak,… eta jarduera egitaraua: txapelketak, txangoak, lantegiak, 
proiekzioak… 

Gaztetxikia eta gaztelekua…Urritik maiatzera (Os-Lr-Ig).  Oporretan ordutegi 
bereziak..

DIAS HORARIO GAZTETXIKI HORARIO GAZTELEKU
Ostiral, larunbat, zubi eta 

jai bezperetan
17:00 – 19:30 19:30 – 22:30

Igande eta jai egunak 17:00 – 19:30 19:30 – 22:00

ITXITA
Gabon gaua, eguberria, 

urte zaharra eta urte berria 
Gabon gaua, eguberria, 

urte zaharra eta urte berria

Udagaztea… 

UDAGAZTEa (EKAINA – Os –Lr -Ig) 20:45 – 22:30

UDAGAZTEa (UZTAILA) Jardueraren arabera.

GAZTERIAREN 
DINAMIZAZIORAKO 

EGITASMOA


