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Sarriabentura

Ikasleen curriculuma sendotzera bideratutako hezkuntza-
programa anitzak eskaintzen ditugu, eta, hori bermatzeko, 
ikastetxeetatik zein hezkuntza-elkarteetatik datozen taldeen 
egonaldietarako orientatutako hainbat aterpetxe ditugu.
Eskaintzen ditugun hezkuntza-programek honako ezaugarriak 
dituzte:
•	Euskalduna,  euskara gure proiektuaren hizkuntza nagusia 

izango da eta aterpetxean ematen den ahozko komunikazioan 
garrantzi handia izango du.

•	 Ingurunean sustraitua, proiektua burutzen den herriaren 
baliabideak kontutan hartuko dira. 

•	Parte-hartzailea, ikasleak izango dira esperientzia honen 
protagonistak eta hauen parte-hartze aktiboa sustatuko da. 

•	Profesionala,  kalitatezko prozesuak ezarriko ditugu, 
beharrezko arreta bermatzeko eta etengabeko hobekuntza 
lortzeko. 

Aterpetxeak Suspertu enpresak kudeatzen du, EDE 
Fundazioaren laneratze-enpresa, eta hainbat instalazioren 
(ostalaritza, jatetxeak) kudeaketaren bidez, enplegagarritasun-
zailtasunak dituzten pertsonak gizarteratzeko eta laneratzeko 
lan egiten du.

EDE Fundazioa
HEZKUNTZA-PROGRAMAK

ATERPETXEETAN
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Sarriabentura

Goikuria Aterpetxea
I. Goikuria aterpetxea Sarrian dago, Murgiatik 1,5 km-ra, Zuiako 
Koadrilan, hain zuzen ere. Bere kokapena zoragarria da, Gorbeia 
mendiko magalean dagoelako. Beraz, oso leku aparta da, hiriko 
zaratatik ihes egiteko.

Aterpetxean, 64 lagunentzako tokia dago. Beheko solairuan, 
jarduera- gela, jantokia, sukaldea eta bainugelak daude; lehen 
solairuan, logelak, bainugelak eta dutxak; eta bigarren solairuan, 
jarduera-gela.

Instalazioak eremu zabala du kanpoan, eta, mahaidun karpa, 
futbol-zelaia eta lorategia daude bertan.

Kokapena:
Sarria-Markina Errepidea 3 (Sarria) 01130 Zuia (Araba)
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Sarriabentura

Helburuak
1.  Osasuna bere osotasunean ulertzea eta zaintzea. Hau da, osasunaren 

ezaugarri guztiak kontuan hartzea (biologikoak, bioenergetikoak, emozionalak, 
psikologikoak, dietetikoak eta higienikoak), eta horrez gainera,arnasketa eta 
erlaxazio teknikak nahiz segurtasun-neurriak ezagutzea, bizi-kalitate onaz 
gozatzeko.

2.	 Errendimendu	motorraren	aukerak	handitzeko,	osasun-egoera	fisikoa	
hobetzeko, eta gorputzaren doitze-, menderatze- eta kontrol-funtzioak 
perfekzionatzeko lanak egitea, eta zeregin horretan nork bere burua 
behartzeko jarrera hartzea.

3. Inguruak ematen dizkigun aukeraz baliatuz eta ingurumen-inpaktu txikia duten, 
natura	inguruneko	jarduera	fisikoak	eta	kirol-jarduerak	aztertu,	diseinatu,	
antolatu eta horietan parte hartzea.

4. Natura bere horretan mantentzen laguntzea.
5. Jarduerak, jolasak eta kirola egitean, errespetuz jokatzeko, talde-lanean 

aritzeko eta kiroltasunez jarduteko trebetasunak eta jarrera izatea, bakoitzaren 
kultura-, gizarte- eta trebetasun-desberdintasunak kontuan hartu gabe.
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Sarriabentura

Ekintzen plangintza
Egun 2 - programazioa A

Eguraldiaren arabera ekintzen plangintzan aldatu daiteke.

LEHENENGO EGUNA BIGARREN EGUNA

10:00 
Abentura Parkea + 
Zuhaitzetako Eskalada
(Otxandion)

Gorbeia parketxera irteera

13:00 Bazkaria (Etxetik ekarri behar da) Bazkaria 

14:00 
Arratsalde librea

15:00 Agurra

16:00 

20:00 Afaria
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Sarriabentura

Ekintzen plangintza
Egun 2 - programazioa B

Eguraldiaren arabera ekintzen plangintzan aldatu daiteke.

LEHENENGO EGUNA BIGARREN EGUNA

10:00 
Kayak + Arku-tiroa edo Kayak
+ Orienting
(Sobronen)

Gorbeia parketxera irteera

13:00 Bazkaria (Etxetik ekarri behar da) Bazkaria 

14:00 
Arratsalde librea

15:00 Agurra

16:00 

20:00 Afaria
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Sarriabentura

Ekintzen plangintza
3 egun

Eguraldiaren arabera ekintzen plangintzan aldatu daiteke.

LEHENENGO EGUNA BIGARREN EGUNA HIRUGARREN EGUNA

10:00 
Kayak + Arku-tiroa edo Kayak
+ Orienting
(Sobronen)

Abentura Parkea + 
Zuhaitzetako Eskalada
(Otxandion)

Gorbeia parketxera irteera

13:00 Bazkaria (Picnic) Bazkaria (Etxetik ekarri behar da) Bazkaria 

14:00 
Arratsalde librea Arratsalde librea

15:00 Agurra

16:00 

20:00 Afaria Afaria
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2022/23 ikasturteko prezioak

2 egun     Programazioa A   52 €  

        Programazioa B   59 €

3 egun     105 € 

Oharra: 
- prezioan ez da garraioa sartzen.
- Programatutako ekintzetan bakarrik egongo dira begiraleak. Arratsaldeko 
ekintzak eta gaubela gure begiraleekin egin nahi izanez gero, kontsultatu eta 
aurrekontua eskatu.
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Enpresa laguntzaileak
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Harremanak

Arduraduna
Iratxe Santos Lagar

Telefonoa
688 647 396

E-posta
hezkuntzaprogramak@edefundazioa.org

Web
edefundazioa.org/hezkuntza-programak

eta informazioa


