
 

Sport & EnglishSport & EnglishSport & EnglishSport & English    
Argibide baliagarriaArgibide baliagarriaArgibide baliagarriaArgibide baliagarria    

    
Zure seme/alabak “Sport & English” partaide izango da eta espero dugu zuen 
gustokoa izatea. 
 
Aurretik argitu nahi dizuegu, “Sport & English” ez dela  hizkuntz udaleku edo 
Kirol Campus bat, baizik eta Ingelesez emandako gorputz jarduerda batzuk 
mugimendu, jolas eta dibertimenduan oinarrituta. 
 
Gauzak erraztatzeko, gustatuko litzaiguke kontuan izatea hurrengoa: 

1. Behartasun bereziakBehartasun bereziakBehartasun bereziakBehartasun bereziak. Programa taldetan garatzen da, eduki eta 
helburuak partaide guztioei berdintasun berdinekin planteatzen dira. 
Mesedez, zuen seme/alabak ezagutu behar dugun behartasun bereziak 
izaten baditu jakinean jarri lehenbailehen. 

2. PuntualtasunaPuntualtasunaPuntualtasunaPuntualtasuna. Umeak sarreran –lorategi zentralean- jasoko ditugu 
goizeko 9etan ikastaroa asteko, eta utziko ditugu leku berdinean 14etan. 
Mesedez gure ordutegia errespetatu. 

3. Jantziak eta oinetakoakJantziak eta oinetakoakJantziak eta oinetakoakJantziak eta oinetakoak. Umeek etorri behar dute kirola egiteko egokiak 
diren oinetako eta arropa jantzita eta eskuhoiala, nezeserra eta 
aldatzeko arropa ekarri behar dute. Kontuan izan umeak eguzkiko babes 
krema ekartzea eta etorri baino lehen ematea. 
MaterialaMaterialaMaterialaMateriala. Bere poltsan ekarri behar dute bainujantzia, bainurako 
txanoa, txankletak, eskuoihala bainatzen ote bagara eta mahai-tenisrako 
pala erabil ote badugu. Gainera, arkatza, borragoma, libreta eta kolorezko 
margoak ekarri behar dute klasean lanak egiteko. Ez dira beharrezkoak 
telefono mugikorrik edo kontsolarik.  

4. GosariaGosariaGosariaGosaria. Saihestu jateko edo edatekoak ekartzea –edo dirua erosteko. 
Eguerdian emango diegu gosari osasuntzu bat -mesedez, jakinean jarri 
lehenbailehen zuen seme/alabak ezagutu behar dugun 
kontraindikazioren bat izaten badute-. Gogoan izan Estadiok iturri 
ugariak dauzkala bazter askotan. 

5. HizkuntzaHizkuntzaHizkuntzaHizkuntza. Irakasleek beti hitz egingo dute ingelesez eta hizkuntzaren 
erabilera tratatuko dute indartzea. Mesedez, ekin ezazue gaztelania eta 
euskara ahaztea  “Sport & English” egoten diren bitartean. 

6. Argazkiak.Argazkiak.Argazkiak.Argazkiak. Jarduera batzuetan, gerta daiteko argazki batzuk ateratzea 
artxiborentzako edo F.Estadio.F komunikazioarentzat. Desegoki 
bazaudete zure seme/alaba argazkietan ateratzea, mesedez, bidali mezu 
bat aitor@fundacionestadio.com  

7. Jarduera hobetzeko eskatu behar dizuegu aurrean edo ikusgarri ez 
egotea. Utzi dena gure eskuetan, zuen prezentzia hurbil, distrakzio bat 
izango da. Zerbait hitz egin behar baduzue irakasleekin egin dezakezue 
edozein egunetan zuen seme/alabak jasotzeko momentuan.  

 

Espero dugu zuen seme/alabak ingelesez eta mugimenduaz goza dezatela! 


