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Una activitat que es realitzarà a 

l'estiu pensada per als nens/es i 

joves d'altres països o comunitats 

autònomes nouvinguts/des a Irun.  
 

¿QUÈ VOLEM ACONSEGUIR? 

 
Oferir als nens/es i joves nouvinguts/des a Irun d'altres països o 

comunitats autònomes ajuda en els continguts de l'àrea de llengua, 

evitant la manca de contacte amb el basc durant el període d'estiu. 

 

Motivar els alumnes y les alumnes respecte al basc. 

 
CALENDARI I HORARI 

 

05JUL2017 > 28JUL2017 y/o de 07AGO2017 > 30AGO2017 

Diariament, 10:00 > 12:00  

 

¿ON? 
 
A determinar 

 
PREU 

 

Gratuït 
 

CONDICIONS PER PODER PARTICIPAR: 

 

1. Haver arribat a Irun durant els cursos 2015/16 o 2016/17, i estar 

escolaritzat/da en algun centre escolar d'Irun (*en el cas de que hi 

hagi places lliures, es tindran en compte els vinguts/des en cursos 

anteriors). 

 

2. Ser alumne/a de 5è i 6è d'Educació Primària, o alumne/a 

d'Educación Secundaria. 

 

3. Tindran preferència els centres d'ensenyament primari que 

participin en els programes HIP. 

 

INFO.+: www.irun.org/euskara 

  

 

INSCRIPCIÓ 
 

Del 15 de maig al 6 de juny 

 

COM: 
 

 A través d'internet, en: 

 

www.irun.org/euskara  

 

La llista d'acceptats/des es donarà a 

conèixer a partir del 16 de juny a 

www.irun.org/euskara., i es podran 

consultar mitjançant el núm 

d'assignació en realitzar la matrícula. 

 

 

Beste herrialde edo erkidego 
batzuetatik etorri berri diren eskola 

umeentzat EUSKARAREN 
ERREFORTZURAKO PROGRAMA 

 
Programa de refuerzo del euskera 

para niños y niñas recién llegados a 
Irun desde otros paises o 
comunidades autónomas 

 
Programa de reforço de Euskera para 
crianças que acaba de chegar a Irun 

de outros países. 
 

Программа поддержки для 
улучшения знания баского языка 
для детей приехавшим в Ирун из 

других стран или других 
автономных регионов 

 
programul de clase de euskera, pentru 

fetele si baitu copii care au venit in 
irun din alte tari sau comunitati 

autonome 
 

Irun, 2017 
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