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FITXA TEKNIKOA  
 

TAILERRAK 
MALABARERAK:  Begiraleek erakusketa bat egiten dute eta gero umeei aparatu desberdinen erabilera erakusten diete. 
Ekintzak: Pelotak, txinatar bastoiak, gabikoak, diaboloak.  
MALABAR BOLAK BURUTZEKO TAILERRA:  Puzgarri bat erabiliz eta arrosez bete ondoren, pilotari forma emango diogu eta kolore 
ezberdinetako puzgarri zatiekin ornatu ondoren kolore anitzetako pilotan bihurtuko dugu.  
PLASTILINA TAILERRA:  Kolore ezberdinetako plastilina erabiliz eta begiraleen aholkuak jarraituz, irudi ezberdinak egiten eta moldeatzen ikasiko 
dugu. 
ARGAZKI MARKUA : Base moduan kartulinazko karratu bat hartuz, mota ezberdinetako markuak egingo ditugu; koloreetako kartulina edo paperez 
dekoratuko dira edo elementu ezberdinak erabiliz, esaterako indabak, makarroiak ... erantsiz, eta aluminiozko paperarekin forratuz edo umeek egindako 
marrazkiekin dekoratuz. 
TRIKIMAKOEN TAILERRA:  Neurri ezberdinetako trikimakoekin begiraleek hau dominatzera animatu eta lagunduko dituzte umeak eta hauek 
distantzia txikiak egin dezatera. 
GORE MAKILLAJE TAILERRA:  Begiraleek umeen aurpegietan dibertigarriak baina era berean beldurgarriak diren karakterizazioak margoztuko 
dituzte. 
GLOBOFLEXIA TAILERRA:  Begiraleek irudi ezberdinak egiten dituzte eta era berean umeei irakatsiz. 
MAKILAJE TAILERRA:  Begiraleek umeen aurpegietan eskatzen dietena margoztuko dute edo begirale berak egindako zeozer. 
ESKULANEN TAILERRA:  Karetak, ebakigarri ezberdinak, dekoratzeko laminak ... 
TXIRTXILUEN TAILERRA:  Kordeletatik txirtxilu ezberdinak sartuz, pultsera, koilar eta diadema ezberdin ugar egiten dira. 
ERREKAKO HARRIAK DEKORATZEKO TAILERRA : Harria margoarekin dekoratzen da, artilea, papera, kartulina ... bezalako elementuak 
erantsiz. Arratoiak, posabasoak ... eta horrelako gauza dibertigarriak ere egin daitezke. 
MARRAZKI TAILERRA:  Adinari egokitutako laminak erabiliz, begiraleek umeei marrazki teknikoak egiteko teknika irakatsiko diete eta umeek honela 
irudiak kopiatu egingo dituzte (ez kalkatu). 
ESKUEKIN PINTURA TAILERRA:  Umeek eskuak bakarrik erabiliz, marrazki ezberdinak egingo dituzte (erabiliko dena, eskuekin margozteko margo 
berezia da). 
PAPIROFLEXIA  TAILERRA:  Begiraleek pausuz pausu irakatsiko diete umeei eta era berean umeek irudi ezberdinak egiteko lamina azaltzaileak 
izango dituzte.  

IRAUPENA 3 ordutako ekintza ,denbora gehiagorako aurrekontua eskatu. 

ADINAK 4 urtetik gora. 
BEGIRALEAK Tailer bakoitzako monitore bat egongo da. 

 
BARNE 

Segurtasun soziala eta kontratu laborala daukaten esperientziadun begiraleak. 
Erantzukizun Zibileko Asegurua, Zergak, Garraioa, Beharrezko material guztia. 

BALDINTZAK 30 m2 ko azalera. 

 
 
 
PREZIO 
 

BIZKAIA  GIPUZKOA, ARABA ETA 
NAFARROA 

EGUN 1              215,00 € 
2 EGUN            390,00 € 
3 EGUN            500,00 € 
4 EGUN            700,00 € 
5 EGUN            850,00 € 
6 EGUN            950,00 € 

 EGUN 1               300,00 € 
2 EGUN             450,00 € 
3 EGUN             600,00 € 
4 EGUN             800,00 € 
5 EGUN             950,00 € 
6 EGUN          1.050,00 € 

(BEZ Barne) 
ORDAINTZEKO ERA 20 % erretserba egiterakoan, gainontzekoa ekintza egin aurretik. 

Diru sarrera Bilbao Bizkaia Kutxa kontuan: BBK 2095/0082/45/50-6051713-1 

 
 
EZEZTAPENAK 
 

Ezeztapenak: Ekintza bertan behera utziz gero: 
• Ekintza egin baino egun bete arinago egiten bada, ekintzaren  %15 a kobratuko da. 
• Ekintza egiten den egun berean ezeztatzen bada baina montaia egin aurretik, aurrekontuaren % 

50 a kobratuko da. 
• Ekintza, egiten den egun berean baina montaia egin eta gero, edota ekintza egiten den egunean 

edo orduan  aurkezten  ez bada  (aurretik ezeztapenik egin ez bada behintzat), aurrekontuko 
diru kopuru  osoa kobratuko da. 

Guk gestionatutako ekintza    ���� Adostutako ekintza    ���� 
OHARRAK Kurtso amaieretarako, zorionetarako, ospakizun berezietarako, udaletxe, 

diskoteketarako aproposa, ... 

 

ALBERGUE MEAKAUR 
ATERPETXEA 

Meakaur Auzoa, 1 · 48115  Morga  (Bizkaia) 
Tfn y fax: 944 911 746 

acogida@albergue-meakaur.com 
www.albergue-meakaur.com ERRESERBA EGITEKO ERAK 

 

KIRIK S. COOP 
Polígono Igeltzera, Sector A, Pabellón 20 

48600 – Urduliz  (Bizkaia) 
���� 944 911 746 / 946 764 634 

e-mail: info@kirik.com 
www.kirik.com  

 


