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Izena emateko fItxa

Datu Pertsonalaren Babesari buruzko 15/1999 Lege Organikoak ezartzen duenaren arabera, jakinarazten dizugu fitxa honen bidez jasotzen ditugun zure 

datu pertsonalak fitxategi automatizatu batean erregistratuko direla. Hala nahi izanez gero, fitxategi horretan sartu, zuzendu, deuseztatu eta aurka egiteko 

eskubideaz baliatu ahal izango duzu, Mintzapraktika egitasmo honetako idazkaritzara joz. Baimena ematen dut Mintzapraktika egitasmoak  nire datu pertsonalak 

Topaguneari uzteko, Erakunde honek Mintzapraktika egitasmoen  arloan dituen funtzioak betetzeko erabili ahal izan ditzan.

Izen abizenak:               ________  

Helbidea:      P.K:    Herria:       ________  

Telefonoa:        Adina:    e-posta:     ________

Idatzi taula honetan zein ordutan hartu dezakezun parte egitasmoan. Nahi beste ordu aukeratu.

Astelehena Asteartea  Asteazkena Osteguna Ostirala Larunbata Igandea

Txandaka lan egiten dut

Aukera balego, astean zenbat taldetan hartuko zenuke parte?    Batean      Bitan    Gehiagotan

Zein taldetan kokatuko zaitugu?   

    Mintzapraktika behar dut       Euskaraz jariotasunez hitz egiten dut

Gurasolagun aldaeran parte hartu nahi duzu?  

 Kasu horretan, zein ikastetxetan daude zure seme alabak?      Zenbat urte dituzte?   

Zenbat urte daramazu programan?:    Euskara ikasten ari zara edo aritu izan zara? Non?     

Zenbatgarren urratsa egin zenuen? Noiz?     

Taldea sortzerakoan  ordutegiak baldintzatu egiten du, hala ere, zer nahiago duzu?

     Adinkideak izatea    Zaletasun kideak izatea   Auzokideak izatea

Zeintzuk dira zure zaletasunak?            

Sustatzaileak: 

Babesleak: 

AnTsOAingO
UDALA

ArAngUrEngO
iBArrA

BErriOBEiTikO
UDALA

BErriOzArrEkO
UDALA

BUrLATAkO
UDALA

ATArrABiAkO
UDALA

HUArTEkO
UDALA

zizUr nAgUsikO UDALA

AYUnTAMiEnTO 
DE zizUr MAYOr

Izan zaitez Iruñerriko SuperMintzakide en babesle

eta lortu babesle txapa, katilua edo kamiseta!

Sartu orrianwww.euskadi.goteo.org/zugabeezin

cr
ow

df
ou

nd
in

g



IZEN-EMATEA:
irailaren 16tik  urriaren 19ra

AnTsOAin: Antsoaingo Euskara zerbitzua
ArAngUrEn: Udaleko Euskara zerbitzua
ATArrABiA: karrikaluze elkartea
BErriOBEiTi: Udaleko Euskara zerbitzua
BErriOzAr: Udaleko Euskara zerbitzua
BUrLATA: zaldualde Euskaltegia
irUñEA: karrikiri elkartea eta 
Arturo Campion, iruñezar eta irrintzi 
euskaltegiak, iruñerriko Hizkuntza 
eskola ofiziala.
UHArTE: zubiarte euskaltegia
zizUr nAgUsiA: Udaleko Euskara 
zerbitzua

izen-emate fitxa internetez:  
www.blogak.com/mintzakide

KONTAKTUA:
Mintzakide, ribed parkea,  
1 behea, Atarrabia
948 33 08 68 
mintzakide@topagunea.com
www.blogak.com/mintzakide 

ikastetxeko gurasoak beste gurasoekin biltzen dituen Mintzakideren 
aldaera da. Haurrak direla eta, euren ordutegi edo zaintza beharretara  
egokituta dago.

ZER DA SUPERGURASOLAGUNA?

Denak dirudi ohikoa Euskal Hirian. Bisitariek ez dute ezer berezirik sumatzen, bertakoek ez diote 
garrantzirik ematen, baina ehunka superheroi bizi da bertan...

Argiaren abiaduran hitz 
egiteko gaitasuna daukat, 

eta Orotariko Euskal 
Hiztegi osoa memorian.

Duela 15 urte hasi nintzen 
mintzakideekin, eta gaur 

egun errezildar batek 
bezain ondo dagiket!

Ni Jokin naiz. Astean 
zehar okin, eta 

astean ordu batez 
Superifrastiko.

Euskara ikaslea naiz, 
eta elkarrizketa bat 

kilometrotara entzuteko 
gai. Nire hizkuntza 

botereak handitzen ari 
naiz, mintzakideei 

esker.

Noski, nik ere badut 
nire kriptonita:

euskalkietan zerrau 
hasten zaizkidanean 
amore ematen dut

Ni, berriz, lekuz 
kanpoko ergatiboek 
ahultzen naute. Edo 
gaizki ahoskatutako 

TZ batek!

Txatxukeriak utzita,
adorea biltzen dut berriz

Eta euskara ikasleok 
hobetzeko egiten dugun 

ahaleginaz gogoratzen naiz

Adorea! Kemena! Indarra!

Eta ni konturatzen naiz 
ahalegin txiki batekin 
laguntza mugagabea 

eman dezakedala

Supermintzalagunak

Superberbalagunak

5.500 baino gehiago

Supermintzakideak

Supersolaskideak

ETA ZU!

ZU ERE SUPERHEROI 
BAT ZARA.

ELKARTU 
GUREKIN!

TXA

TXE TXI TXO
TXU

Kaixo. Ni Maria, 
kazetaria, 
eta astean 
ordu batez 
Superfekzio

Eta asko garela


