
 

 

 
UDA IKASTAROAK   2018 

Arretxea 22 
31770 LESAKA (NA) 

948 637 796 
bortziriak@ikaeuskaltegiak.eus 

 
 

NOIZ DATAK NON MAILAK IRAUPENA PREZIOA 

UZTAILA 16tik 29ra Lesaka B1, B2, C1/EGA 2 aste (100 ordu) 510 € 

ABUZTUA 20tik 
irailaren 2ra 

Lesaka B1, B2, C1/EGA 2 aste (100 ordu) 510 € 

IRAILA 3tik 16ra Lesaka B1, B2, C1/EGA 2 aste (100 ordu) 510 € 

 
 
PREZIOAK: 

 
2 aste                                        100 ordu                     510 euro 
 
4 aste (2 ikastaro jarraian)        200 ordu                     945  euro 

 
 

Ordainketa:    

 

LABORAL  KUTXA:   3035  0118  87  118001097.3 

mailto:bortziriak@ikaeuskaltegiak.eus


                            
 

                            MATRIKULATZEKO oharrak 

 

 

 
ADVERTENCIAS:    
 
- Para matricularse el alumno o alumna deberá tener 16 años cumplidos, y los menores de 18 deberán 
cumplimentar un documento de permiso firmado por los padres.   
 
- Junto a la matrícula y la carta de pago se pedirá un certificado de nivel que acredite el último nivel 
aprobado. En caso de que no disponga de dicho documento se realizará una prueba de nivel. 
 
- En los precios se incluyen las clases, manutención y hospedaje. También el de los fines de semana. 
 
- En caso de no acudir al cursillo, y si se avisa con antelación, se devolverá el 100% de la matrícula. 
  Una vez comenzado el curso no se devolverá nada del dinero de la matrícula.  
 
- Los alumnos que hayan estudiado en algún centro de IKA durante el curso 17/18  tendrán un descuento 
al matricularse de 50 €. 
 
- Para matricularse ve o llama por teléfono a alguno de nuestros Euskaltegis. Recibirás información más 
detallada; te tomaremos los datos  y después de presentar el recibo de abono bancario, se completará la 
matrícula. 

                   
 
 
 

 

 - Izena emateko 16 urte beteta behar dira eta 18 urte baino gutxiago badituzu, 
gurasoen baimena ere ekarri beharko duzu izenpetua (bulegoan eskatu). 
 

 - Ikasturte honetan IKA euskaltegietan aritu ez bazara, mailaketa proba egin edo 
gainditu duzun azken mailaren agiria ekarri beharko duzu (zeure euskaltegian eskatu). 
 

 - Behin matrikulatuta, barnetegira joan behar ez baduzu, aurretik abisatuz gero, 
matrikularen %100 itzuliko dizugu. Barnetegia hasi ondoren, ez da dirurik itzuliko. 
 

 17-18ko  ikasturtean IKAko zentroetan aritutakoek 50 €ko deskontua izango dute. 
 

  Matrikulazio epea ekainaren 1ean zabaldu eta ikastaroa hasi baino astebete lehenago 
itxiko dugu. 
 

 - Ordainketa ondoko kontuan egin (zure izen-abizenak ahaztu gabe), agiria bulegora 
ekarri eta bi fitxa bete beharko dituzu: 
 

          LABORAL KUTXA:       3035  0118  87  1180010973 

 



BARNETEGIKO oharrak 
 
 

1.- Prezioan, lo egitea, klaseak eta mantenua sarturik dira. Joan-etorria norberaren kontura.  
 
2.- Eguneroko antolaketa: nahitaezkoa da goizeko eta arratsaldeko saioetara joatea. 

 
 

 
             ORDUTEGIA: 
 
 8:00etan: Gosaria  
 8:30-14:00: bost orduko eskola (ordu erdiko atsedenaldia) 
 14:15ean: Bazkaria 
 16:30-18:30: solasaldiak, irteerak, tallerrak 
 21:00etan: Afaria 
 24:00etan: isiltasuna logeletan 
 

 

3.- Larunbatetan ere  eskolak emanen dira eta bigarren asteko larunbatean bukatuko dira.  
 
4.- Tokian tokiko aktibitate ezberdinak egiteko aukera dago (igerilekua, abentura parkea…) 

(horien balioa nork berea ordaindu beharko du) 
 
5.- Literetan eginen duzu lo (4, 6 edo 8 lagunentzako geletan).  
 
6.- Ekarri beharrekoak: 

 
         - Norberaren garbitasunerako beharrezkoa. 
         - Norberaren agiriak. 
         - Arropa  eta oinetako erosoak, bainujantzia, mendirako oinetakoak. 
                             (arropa gehiegi ez ekarri, garbiketa zerbitzua baitago) 
         - Koadernoa, bolaluma, hiztegi txiki bat... 
 
7.- Otorduen zerbitzatzea eta logelen garbiketa ikasle-irakasleen artean eginen dira. 
 
8.- Informazio gehiago eskatzeko: 

 
  Lesaka: 948   637796       bortziriak@ikaeuskaltegiak.eus 
  Iruñea:  948  222246        campion@ikaeuskaltegiak.eus 

Barañain: 948 188325      baranain@ikaeuskaltegiak.eus                    
Gasteiz: 945  154341        gasteiz@ikaeuskaltegiak.eus 

                          Errioxa: 945  601087        errioxa@ikaeuskaltegiak.eus             
 

 
 
 



Helburuak eta metodologia 

 

 
        - Ikasitakoa barneratu eta finkatu, akatsak zuzendu, hitz jarioa handitu, doinua eta ahoskera    
hobetu eta batez ere, euskaraz mintzatzea dira barnetegiko helburu garrantzitsuenak. 
       - Egindako azken urratsa, mintzatzeko gaitasuna eta bakoitzaren ikas prozesuaren ordu 
kopurua izanen dira taldeak osatzeko kontuan izanen ditugun irizpideak. 
       - Metodologia komunikatiboan oinarritutako klaseez gain, ikasten ari zaren hizkuntzan erabat 
murgiltzeko aukera paregabea ere ematen dizu barnetegiak, euskaraz biziko baitzara 24 orduz. 
      - Beraz, barnetegian 15 egunez euskara hutsean aritzeak, eskolak adinako garrantzia du. 
      - Klaseez aparte, Nafarroako mendialdeak eskaintzen dituen aukera bikainez baliatuko gara 
kanpoko jarduerak antolatzeko. 
     - Barnetegietan euskaraz biziko gara. Barnetegia benetan aprobetxatu nahi baduzu, horretan  
saiatzea ezinbestekoa duzu. 
   

 

LESAKAko informazio zehatzagoa 
 

 
 

LESAKA:  (2.800 biztanle) Irundik 17 km-ra. eta Iruñetik 68 km-ra. 
 

http://www.lesaka.eus 
 

Matxinbeltzenea barnetegia, herriaren erdian dago. 
 

Instalazioak: jangela, lo egiteko literak (4, 6, 8 eta 10 lagunentzako gelak). Dutxak eta komunak 
bertan. Beheko pisuan taberna eta jatetxea. 

 
http://www.matxinbeltzenea.eus/ 

 
Eskolak bertan emanen dira. 

Eskola orduez kanpoko aktibitateak: zaldi ibilaldiak, piraguismoa, Rafting, mendi bizikletazko 
ibilaldiak, mendi ibilaldiak... (Aktibitate horietako gehienak aparte ordaindu behar dira ez baitira 

geuk antolatuak.) 
Herrian bada igerilekua (prezio berezia barnetegikoentzat) eta hondartza  18  kilometrora dago. 

Iparraldea, berriz, bertan dago (8 kilometrora). 

http://www.lesaka.eus/
http://www.matxinbeltzenea.eus/

