
2019-2020 ikasturtea  -  Zuhaizti

aktibatu zaitez!
ikusi egin 

dezakezun guztia

ESKA ITZAZU ARGIBIDE GEHIAGO!
ZUHAIZTI JUBILATUEN ELKARTEA: 943 88 92 88   
GIZARTE ZERBITZUAK-Gizarte heziketa:            
943 80 56 10
Izen-ematea zabalik dago



Zuhaizti gizarte zentroa
Topaketarako eta partaidetzarako udal baliabidea, 
Ordiziako jubilatuen eta pentsiodunen elkarteak 
kudeatua, Udalarekin lankidetzan.
Ordiziarrek parte hartzeko programa, helduek eta 
adinekoek (erretiratu eta pentsiodunek) bereziki 
protagonismoa dutenak. 75 urtetik gorakoentzako prezio 
bereziak (1944a baino lehenago jaioak).    

Goazen Ordizia
Ordizia Lagunkoia programaren baitan, gizarte- 
harremanetako proiektu integratzailea, osasuntsua eta 
belaunaldien artekoa eskaintzen da, udalerriko hainbat 
erakunde, eta elkarteren inplikazioarekin. Ordizian zehar 
partehartzaileei egokitutako ibilbideak egiten dira, 
adinekoei zuzenduta, Ordiziako elkarteetako 
bolondresen laguntzaz.
Hasiera: Irailak 19, 10:30ean Plazan.

Zuhaiztin egoitza duten gizarte-taldeak
AFAGI
Alzheimerra eta beste dementzia batzuk dituzten pertsonen, 
senitartekoen eta lagunen Gipuzkoako elkartea. 
Alzheimerrari buruzko informazioa, laguntza eta aholkularitza: 
Banakako aholkularitza. Astelehena, 10:00-14:30 
ALDEZ AURRETIK DEITU BEHAR DA: 943 297 118 - afagi@afagi.eus 

NAGUSILAN
Hainbat arrazoirengatik laguntza behar duten pertsonekin  
egoten diren boluntarioen elkartea. Ordiziako beste gizarte 
erakunde batzuekin ere parte hartzen dute eta elkarlanean aritzen 
dira. ZILARREZKO HARIZKO Telefono -zerbitzua (900713771 - 
Doakoa) zaintzen dute, bakardadean dauden pertsonei laguntzeko.
Hileko bilerak: azken asteazkena, 16:30, 2.gela.
943 47 50 81 - nagusilanordizia@gmail.com 

KATXALIN
Bularreko eta/edo ginekologiako minbizia duten emakumeei 
laguntzeko Gipuzkoako Elkartea.
Laguntza zerbitzua eta zerbitzu psikosozialak
Asteartea, 17:00 - 19:00.
943 24 56 08 - katxalin@katxalin.org

Emakumeen-
gandik 
gertuago



Zuhaiztin parte hartzeko 
aukerak

    Programaren edozein aldaketaren berri emango da

INFORMAZIOA ETA IZEN EMATEAK 
ZUHAIZTI ZENTRO SOZIALA  - ZUHAIZTI jubilatuen elkartea.  Tel 943-889288.
Gudarien etorbidea z/g - ORDIZIA - jubilordizia@euskalnet.net
Bulego-ordutegia: asteartea eta osteguna, 16:00 - 18:00. Asteazkena, 10:30- 12:30.

   

Kultura eta arte jarduerak
ABESBATZA (Irailak 13) 
Asteroko saioak eta aldizkako jarduerak egiten dira.
Asteazkena, 11:30 eta Ostirala, 18:15 (ordubete), Aretoa.

ESKULAN TAILERRA  (Urriak 3)
Eskulanak lantzen dira eta Zuhaiztiko jardueretarako lanak 
egiten dira. Erakusketak, bingoak, boluntarioen azoka, etab.. 
Asteartea (tailerra) eta  Osteguna begiralearekin, 17:00       
(2 ordu), eskulan gelan.   

ADIMENA LANTZEN I eta II (Urriak 7)
Adimen-azkartasuna indartzeko ariketak egiten dira, eta 
memoria edo arreta bezalako gaitasunak sasoian 
mantentzen dira.  Astelehena, 15:30  / 17:00 (1,50 ordu.) 3. 
gela  (20 €/hiruhileko. 75 urtetik gorakoak: 16 €)  
 
EUSKARA ESKOLA (Urriak 2) 
Oinarrizko mailan euskara ikasteko aukera, bilobekin, 
lagunekin eta abarrekin hitz egin ahal izateko.
Inauterietan, bingo euskaraz, gozogintza tailerrean eta 
abarretan parte hartzen da.   Asteazkena eta ostirala,    
16:00-17:30, 3. gela  (20 €/hiruhileko. 75 urtetik gorakoak:  
16 €) 

GIZONEZKOENTZAKO SUKALDARITZA IKASTAROA   
(Azaroa)
Sukaldari profesional batekin prestatu eta dastatzen dira 
menu osasuntsu eta errazak, autozaintza eta autonomia 
sustatuz. Astelehena eta Osteguna, 18:30-20:30  (25 €)

XAKE JOKOA (Urriak 2)
Xakean jokatzen ikasten da taldean praktikatuz.
Astelehena, asteazkena, ostirala, 15:30-17:30, 
Zuhaiztiko elkartean  
................................................................................................
Bazkide ez den pertsonak kuotaren %20ko igoera 
izango du



Jarduera fisikoa egiteko eta 
erlaxatzeko aukerak
Majori kiroldegian:
GIMNASIA MASTER (Irailak 16) 
Jarduera fisikoa da, hainbat gaitasun entrenatzen dituena, besteak 
beste: indarra, artikulazioen mugikortasuna, oreka, memoria, 
umorea, harremanak, etab.
Astelehena eta asteazkena, 16:00 (ordubete), (52,68 € 
/hiruhilabeteko)

ZIKLOMASTER  (Irailak 17) 
Ezaugarri bereziak dituen bizikleta baten gainean musika erritmoan 
egindako entrenamendu-programa da, eta bakoitzaren behar eta 
entrenamendu mailara egokitu daiteke. Asteartea eta osteguna, 
16:00 (ordubete), (52,68 € /hiruhilabeteko)

ZUHAIZTIko aretoan:
ERLAXAZIOA (Irailak 17  – salbuespenez)
Arnasketa ariketak egiten dira, luzaketak, burua lasaitzekoak, 
gorputzari lasaitasuna eta ongizatea emateko.
Asteartea eta osteguna (10:15/11:15)/ Asteartea eta ostirala 
(16:00/17:00). (20 €/ hiruhilabeteko. 75 urtetik gorakoak: 16 €)

JARDUERA FISIKO LASAIA (Urriak 3)
Hainbat gaitasun garatzen dira: indarra, artikulazioen 
mugikortasuna, oreka, memoria, umorea eta abar, bizi-kalitatea eta 
osasuna hobetzeko. Astelehena eta Osteguna, 16:30-17:15 
(15 €/ hiruhilabeteko. 75 urtetik gorakoak: 10 €)   

PILATES I eta II  (Urriak 2). 
Asnarketa ariketak egiten dira, giharrak luzatzen dira, tonifikazio eta 
luzaketa ariketak egiten dira, jarrera egokia izateko eta gorputzeko 
oreka mantentzeko. Astelehena eta asteazkena, 09:45/10:30 (45´)  
(58,50 €/ hiruhilabeteko)
  
ARETOKO DANTZA (Urriak 2) 
Hainbat dantza ikasten dira: saltsa, merengea, tsa-tsa-tsa, boleroak, 
tangoa, balak, etab. erritmoa, koordinazioa, memoria, umorea eta 
zenbait gaitasun lantzen diren bitartean. Asteazkena,  
15:45 / 17:15 / 18:30 / 20:00 (1,30) (20 €/ bihilabeteko)

IBILALDIAK (Irailak 26):  
Ordizia inguruan hainbat ibilbide egiten dira. Martxak hamabostero 
dira. Antolakuntzako 3 bilera egiten dira. Urriaren 19an     
Oiartzunen AGIJUPENSek antolatutako IBILALDI NEURTUA  
egingo da. 
................................................................................................
Bazkide ez den pertsonak kuotaren %20ko igoera izango du. Izena 
ematerakoan kurtso osoko kuota ordaintzeko konpromisoa hartuko da.



Irteerak eta kultur ekintzak
KULTUR IBILALDIAK (arratsaldez):  
Urtero bi bisita gidatu egiten dira Euskal 
Herriko kultur eta ekologi ondarea 
ezagutzeko.  
Urriak 29, 15:00: IRUNEKO 
PLANETARIORA bisita (“Lurretik 
unibertsora”). Prezioa: 10 €

TXANGOAK    
Apiriletik urrira bitartean txangoak egiten 
dira hainbat tokitan, bisita gidatuak 
eginez. 

Irailak 19: LAREDO eta CASTRO 
URDIALES. Bulegoan izen-ematea 
irailaren 10ean. Prezioa: 33 €
Urriak 17: FUENMAYOR eta LOGROÑO. 
Bulegoan izen-ematea urriaren 8an.       
Prezioa: 33 €. 
Azaroak 14: SAN VICENTE DE LA 
SONSIERRA eta ABALOS. Bulegoan 
izen-ematea azaroaren 5ean.        
Prezioa: 33 €

EGUNGO GAIEI BURUZKO HITZALDIAK 
Irailak 30, 18:00, Aretoan: 
Gaia: “Convivir con el Alzheimer”
Hizlariak: Begoña Rodriguez (AFAGI 
elkarteko lehendakari ordea) eta Naroa 

Diaz (Gizarte langilea). 
Hitzaldi berriei buruzko informazioa emango 
da hilero.
 
JAIALDIAK, EMANALDIAK ETA JOKU 
TXAPELKETAK
Data berezietan jardueren programa 
berezia egiten da, eta ohiko jarduerak 
bertan behera gelditzen dira (lehentasuna).
Hainbat txapelketa eta jaialdi egiten dira, 
abesbatza eta antzerkiekin martxoan 
(martxoaren 19a, Zuhaizti eta Egoitzaren 
urteurrena) eta Gabonen inguruan.  

ABESBATZEN TOPAKETAK 
AGIJUPENSek  abesbatzen lehiaketa 
antolatzen du abenduan. Aurten Beasainen 
izango da.

HAURRENTZAKO JAIALDIA  
Eguberrietako festen inguruan haurrentzako 
jaialdi bat egiten da, haurrek 
aiton-amonekin gozatzeko.
Informazioa emango da.

HIRI HEZITZAILE PROGRAMA  
Hiri hezitzailea programan aktiboki parte 
hartzen da, belaunaldien arteko 
esperientziak bultzatuz.

DANTZA HAMABOST EGUNETIK BEHIN
Hamabostero dantzaldiak egiten dira 
Zuhaiztiko kafetegian.
Egutegia: urriak 12 eta 26, azaroak 11 eta 
30, abenduak 14 eta 21.

BINGO JOKOA
Hilean behin bingo egiten da, urritik 
maiatzera bitartean.
Egutegia: hileko azken ostegunean, 
18: 00etan kafetegian. Hasiera: urriak 31. 
(Azaroak 28 eta abenduak 19)

JAIAK  
Hainbat jai tradizional ospatzen dira 
Zuhaiztin, horien artean:

Irailak 8 (igandea), Euskal Jaiak.  
Jubilatuen bazkaria, Udalak antolatuta 
Zuhaizti Elkartearen laguntzarekin 

(bazkaria, bertsolariak, Rondalla, 
dantzak, opariak, etab.).
Azaroak 11 (astelehena). San Martin 
egunaren inguruan gaztaina-jatea eta 
dantzaldia egiten dira.
Abenduak 21 (larunbata). Santo Tomas 
egunaren inguruan txistorra-jatea eta 
dantzaldia izaten dira.    
Abenduak 30 (astelehena). Urte amaiera 
ospatzeko, festa handi bat egiten da 
(polboroiak, xanpaina, opariak…) eta 
dantzaldiarekin.
Inauterietako astelehena. Inauterietako 
jaia ospatzen da, mozorro-lehiaketa eta 
parte hartzaileentzako sariak biltzen 
dituena, txokolatada eta dantzaldiarekin.

Ongi pasatzeko eta jaietako jarduerak



Gente 3.0 programa
    LA CAIXA Banku fundazioaren eta Ordiziako Udalaren arteko 

lankidetza hitzarmena

Informatika eta komunikazioa. Ekintza soziala.
Zuhaizti zibergelan.

Osasuna eta ongizatea

INFORMATIKAKO IKASTAROAK

Eguneroko bizitzaren antolaketan eta aisialdi 
kreatiboan aplika daitezkeen ezagutza eta 
tresna informatikoak eskaintzen dira, baita 
sare sozialen bidez ere. Hona hemen urte 
honetarako diseinatutako ikastaroak:         

TRAMITEAK INTERNETEN BIDEZ EGIN 
ITZAZU (20 ordu). Urriaren 7tik 30era. 
Astelehena eta asteazkena, 15:00-17:30   

PRESTA EZAZU ZURE IRTEERA EDO 
LEKUALDAKETA (20 ordu). Urriaren 7tik 
30era. Astelehena eta asteazkena, 
17:30-20:00   
 
SAREAREN BIDEZ KOMUNIKATU (24 ordu) 
Azaroaren 11tik abenduaren 9ra. 
Astelehena eta asteazkena, 14:50-17:30
 
GOGOAN IZATEKO IRUDIAK (24ordu)               
Azaroaren 11tik abenduaren 9ra. 
Astelehena eta asteazkena. 17:30-20:10

IKASGELA IREKIA ETA IZARBIDE 
ELKARTEA

IZARBIDE zibergelen inguruko 
boluntariotza-elkartea da ikasleen 
ikaskuntza-prozesuan laguntzen du, 
ERREFORTZU – TAILERRETAN eta 
IKASGELA IREKIAN.

ERREFORTZU - TAILERRAK ikastaro 
bakoitza amaitzean ematen dira hurrengoa 
hasi arte; IKASGELA IREKIA  
goizez da 10:30etik 12:30era, eta arratsaldez 
17:00etatik 19:00etara (ikastarorik ez 
dagoenean).

Era berean, Ordiziako umeei 
BELAUNALDIEN ARTEKO TAILERRAK 
eskaintzen dizkiete oporraldietan 
(Gabonetan eta udan).

Eta GIZARTEKINTZAko jarduera bat egiten 
dute urtean zehar, GARAGUNEArekin batera. 
Ostiralero, 11: 00etatik 
12:00etara. Hasiera: urriak 4 (ekaina arte).

LAGUNEN ARTEKO IRAKURLE TALDEA    
(urriak 7)
Irakurgai ezberdinen inguruko lagunarteko 
topaketa eta solasaldia, esperientziak eta 
begiradak partekatuz. 
Taldea astelehenero biltzen da, 17:00-18:30, 
Zuhaiztiko Liburutegian.
Egutegia (begiraleak zuzendua): Urriak 7, 28, 
Azaroak 18, Abenduak 2.

ONGIZATE TAILERRAK  (Urriak 7)
Taldean, ahalduntze-estrategiak 

eta -tresnak partekatzen dira, 
bizi-esperientziatik abiatuak eta bizitza 
pertsonaleko proiektuak sustatuz.
Egutegia: abenduak 8, 15, 22, 29. Azaroak 5, 
12, 19, 26. Abenduak 3, 10, 17. 
Asteartea, 16:00/17:30
 
Datorren ikasturterako programari buruzko 
informazioa emango da otsailean.

Informazio gehiago 
ZUHAIZTIN eta 
ZIBERGELAN


