
MURGILKETA ASTEBURUA –INGELES DEPARTAMENTUA 

Noiz: 2020ko otsailaren 28tik martxoaren 1era 

Non: Bakaikun, Nafarroa 

Parte-hartzaileak: IHEOko C1, C2.1 eta C2.2 mailetan matrikulatutako adin nagusiko 

ikasleak. Plazaren bat hutsik geratuz gero, B2.2 mailako ikasleak onar litezke. 

Jarduerak 

Egitarau oso eta zehaztua jarduera hasi baino astebete lehenago emango zaie 

ikasleei; jarduera dinamikoak dira, pertsonen arteko interakzio naturalera bideratuta 

daude eta ahozko adierazpena praktikatzea izango dute ardatz, batez ere. Ez dira 

inolaz ere ohiko eskolak izango. 

Formakuntza Iruñeko HEOko Ingeles Departamentuko irakasleen esku egongo da. 

Izen-ematea 

Ikasleek izena emateko epea otsailaren 4an, goizeko 08:30ean, hasiko da eta hilaren 

10era arte egongo da irekita. Zorrotz-zorrotz jarraituko zaio izena emateko ordenari 30 

plazak esleitzeko; ikasleak baldintzak bete beharko ditu plazak lortzeko (IHEOko adin 

nagusiko ikasle OFIZIALA izatea eta C1, C2.1 edo C2.2 maila egiten aritzea). B2.2 

mailako ikasleek izena eman ahal izango dute, baina plazaren bat hutsik geratuz gero 

baino ez dira onartuko. 

Gutxienez 20 parte-hartzaile egon beharko dira jarduera aurrera eraman ahal izateko. 

Eskatzaileek Administrazioan (Iruñeko HEO) egin beharko dute ordainketa, otsailaren 

11tik 15era. Izena ematen duten ikasleek mezu elektroniko bat jasoko dute, eta 

onartuak edo itxaron zerrendan dauden jakinaraziko zaie bertan. Plazak otsailaren 11 

baino lehen beteko balira, onartuak izan diren ikasleek mezu elektroniko bat jasoko 

lukete ordainketa egiteko argibideekin. 

Ordainketa behar bezala eta garaiz egiten ez dutenak jardueratik kanpo geratuko dira. 

Norbait kanpo geratuz gero, itxaron zerrendan dauden ikasleek plaza bat izateko 

eskubidea izango dute. Horretarako, izena emateko ordenari jarraituko zaio. IHEOko 

Ingeles Departamentuko irakasleak haiekin harremanetan jarriko dira ordainketa egin 

dezaten. 

Garraioa 

Ikasleak haien kabuz joango dira Bakaikura. Jarduerak otsailaren 28an, ostirala, 

18:30ean hasiko dira. 

Prezioa 

Iruñeko HEOk zenbateko osoaren zati bat ordaintzeko dirulaguntza emango du. 

60 euro ikasleko. Hau hartzen du barne: ostiraleko afaria; larunbateko gosaria, 

bazkaria eta afaria; igandeko gosaria eta bazkaria; ostatua eta jarduerak. 

Behin tasak ordainduta ikasleren bat etorri ezin bada, beste ikasle batek hutsik 

utzitako plaza betetzen badu itzuliko zaio ordaindutakoa. 



Harremanetarako: eoipingles@gmail.com 

Izena emateko formularioa: https://forms.gle/QsHSCN4KZ8kDoTRc9 
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