
Udan euskara ikasi nahi duzula? 
          Hona hemen gure eskaintza: 

Gurekin harremanetan jartzeko bidali e-mail bat euskarabcn@euskaletxeak.org 
helbidera edo deitu 93 310 22 00 telefonora. 

 
UDA BARNETEGIA 2016 

 

Euskara 
maila A1 + A2 Barnetegira joan ahal izateko A1 maila eginda eduki behar da. 

Asmoa 
Egun hauetan, goizetan, 4 eskola ordu emango ditugu eta, arratsaldetan, 
ikasi duguna praktikatzeko eskualdea ezagutuko dugu: mendi-irteerak 
egingo ditugu, bisita kulturalak, tailerrak…  

Datak uztailaren 16tik 24ra 

Lekua Arantza (Nafarroa)        Arantzako aterpea: www.arantza.net 

Prezioa 
Ez bazkideek: 385€ 
 

Bazkideek(1):   325€ 
Matrikulan eskolak, egingo diren ekintzak eta 
aterpea daude sartuta, joan-etorriak ez, ordea 

Izen 
ematea Maiatzaren 2tik ekainaren 15era 

Oharrak 
- Behar izanez gero, antolatzaileek barnetegirako antolatutako ekintzak 
aldatzeko eskubidea izango dute 
- Taldea sortzeko, gutxienez 6 ikaslek eman behar dute izena 

 
(1) Bartzelonako Euskal Etxeko bazkideak 
 

Nola matrikulatu: 
 
Euskal Etxean bertan: 
 

1. Idazkaritzaren ordutegia: 10:00-13:00 eta 16:00-20:00 astelehenetik ostiralera. Telefonoa: 93 
310 22 00  

2. Informazio orri osoa ondo irakurri. 
3. Matrikula orria bete (daturen bat falta bada, matrikulazio epearen azken eguna baino lehen 

eman beharra dago). 
4. Barnetegia: Matrikula-tasa edota ikastaro osoa ordaindu (eskudirutan, diru-txartelarekin ezin). 

 
Internetez: 
 

1. euskarabcn@euskaletxeak.org e-postara mezu bat idatzi matrikulatu nahi duzula esanez. 
Informazio orria eta matrikula orria jasoko dituzu e-mail baten bidez. 

2. Informazio orri osoa ondo irakurri. 
3. Matrikula orria zure ordenagailura jaitsi eta bete (daturen bat falta bada, matrikulazio epearen 

azken eguna baino lehen eman beharra dago).  
4. Barnetegiaren matrikula-tasa edota barnetegi osoa ordaindu Euskal Etxearen beheko 

kontuan. Agian diru-sarreraren egiaztagiriaren kopia eskatu beharko dizugu; beraz, gorde 
ezazu ondo. 

5. Matrikula orri betea e-postaz bidal iezaguzu eta e-posta berean ordainketaren data esaguzu, 
horrela gure administrariak ea akatsik egon den konprobatuko du 

 
La Caixa: ES56 2100 1089 70 0200039109. 

Kontzeptuan “euskara + izen–abizenak” jarri nork ordaindu duen jakin dezagun. 
 

2016-2017 IKASTURTEA 
 
Datak 2016ko urritik 2017ko ekainera 

Izen ematea Irailaren 1etik 23ra (biak barne) 
 


