
Amurrioko 
Umeen 
Elkargunea

Nork hartzen du parte 
Elkargunean?
Amurrion bizi diren eta ikasten ari diren 20 
haur boluntariok osatzen dute Elkargunea. 
Udalerriko ikastetxe guztietako Lehen 
Hezkuntzako 4. eta 5. mailetako ikasleek 
osatzen dute taldea.

Haurrek beren esperientzia eta ideietatik lan 
egiten dute, eta, beraz, ez dira eskolako 
kideen ordezkariak. Hala ere, Elkargunea 
udalerriko gainerako haurrekin lotuta dago, 
eta haiekin komunikatzeko ekintzak 
antolatzen ditu.

Ikaskuntza 
Parte-hartzean 
prestatzea eta 
ahalduntzea

Erantzunkidetasuna
Eskatzeaz haratago 
joatea,  martxan 
jartzeko konpromisoa 
hartzea ere bai

Eskubide demokratikoak
Haurrei ahotsa ematea

Elkargunea haurren parte-hartzea herrian 
sustatzen duen ekimena da, Udalak bultzatua 
eta komunitatetik eta komunitatearekin lan 
egiten duena.

Herriko 20 ume boluntariok osatzen duten 
Elkargunea taldea du ardatz. Talde honek 
herriko haurren interesen eta gaien inguruan 
jarduten da, komunitatearekin eta Udalarekin 
elkarlanean.

Elkargunea ikastetxeekin, elkarteekin eta 
udalerriko beste eragile batzuekin lankidetzan 
garatzen da.

Parte-hartzea honetan oinarritzen da: 



Nola funtzionatzen du Elkarguneak?

Deialdia eta 
eraketa
Deialdi irekia antolatzen da 4. 
mailako ikasle guztientzat.
Umeek haien burua aurkeztu eta 
izena ematen dute ikastetxearen 
bitartez. Izena emandako haur 
guztien artean zozketa bidez 
hautatzen dira taldekideak. 
Eraketan baldintza batzuk 
ezartzen dira taldearen 
aniztasuna eta parekotasuna 
bermatzeko.

Ezartzea eta 
jarraipena
Taldeak hurrengo urteetan 
egindako ekimenak edo 
proposamenak ezartzen parte 
hartzen du. Gainera, 
proposamenaren ondorengo 
lanaren jarraipena ere egiten du, 
Udalaren esku dagoen 
proposamena denean. 
Horretarako, hurrengo urteetan 
jarraipena egiteko uneak 
aurreikusten dira.

Ikasturteko garapena

Proiektua ikasturtean zehar garatzen da, 
iraila eta ekaina bitartean. Lan saioak 
aldizkakoak izaten dira eta egutegian 
finkatzen dira. Taldeak urtean 9 saio 
izaten ditu.

Proiektuak goizeko eskola ordutegian 
funtzionatzen du, nahiz eta eskola 
orduetatik kanpo ere topaketak egon 
daitezkeen, komunitatearekiko 
harremana errazteko.

1. Gaiak aukeratzea

2. Gai nagusia ezagutu eta 
aztertzea

3. Taldean proposatzea eta 
eztabaidatzea

4. Proposamenak erakutsi eta 
aurkeztea

Udal konpromisoa

Gaiak

Udalak konpromisoa hartzen du taldeak 
egindako lana eta proposamenak kontuan 
hartzeko eta erantzun tekniko eta politikoa 
emateko.

Gainera, Udalak haurtzaroari lotutako ekimen eta 
zerbitzuak dituenez, taldearekin noizbehinkako 
kontrasteak egitea aurreikusten da, haurrek 
eskatuta zein Udalak eskatuta.

Alkatetza Elkargunearenkin egoteko prest dago 
ikasturtean zehar, eta bereziki une 
erabakigarrietan.

Taldeko umeen interesen arabera hautatutako 
gaiak dira: ingurumena, kultura, espazio 
publikoa... eta sor daitezkeen bestelako gaiak.

Harremana
partehartzea@amurrio.eus


