
ZUZENDARI AKADEMIKOA

Mª Isabel Perez Gervasi  
Urgoiti pasealekua 55, 2.a
48480- Arrigorriaga (Bizkaia)
 944 002 060 • 944 020 211
zuzendaritza@arrigorriagakoeuskaltegia.eus

1. Egiten diren zerbitzuak 2. Arduradunak

3. Instalazioak, zerbitzuak eta jendaurreko arreta-ordutegia

Herrigunea
Urgoiti pasealekua 55, 2.a
48480 Arrigorriaga (Bizkaia)          

INSTALACIONES DIRECCIÓN  TELÉFONOS E-MAIL HORARIOS 

EUSKARA ETA KOMUNIKAZIO ZINEGOTZIA
Sonia Rodríguez Rodríguez
Urgoiti pasealekua 57
48480- Arrigorriaga (Bizkaia)
 944 020 200 – 688 840 120
srodriguez@arrigorriaga.eus

Urgoiti pasealekua 55, 2.a

944 002 060
944 020 211

bulegoa@arrigorriagakoeuskaltegia.eus          Astelehenetik ostiralera
08:00-15:00
Irailaren 2. hamabostaldian
16:00 -18:00 

MISIOA

Arrigorriagako udal-mugartean euskararen irakaskuntza 
eta zabalkuntza sustatzea.

NOR GARA

“Arrigorriagako Udal Euskaltegia” Arrigorriagako 
Udalak 1986. urtean sortutako tokiko erakunde 
autonomiaduna da. Honek udalerriko helduen 
euskalduntzeari lotutako zerbitzuak eta baliabideak 
kudeatu, antolatu eta zaindu nahi ditu, eta, era 
berean, euskararen alfabetizazioa sustatu nahi du, 
dagozkion eskumenen barruan.

ZERBITZUAK

Euskalduntzeko ikastaroak antolatzea eta ematea, 
baita euskararen jakite-maila egiaztatzeko 
ikastaroak ere. 

Gizarte-ingurunean sortzen diren eta erakunde 
autonomiadunaren helburuarekin zerikusia duten 
jarduerak bideratzea eta sustatzea.

Eskaintzari buruzko informazio argia eta zehatza 
ematea, tratu atsegin eta hurbila izanez.

Egin beharreko izapide administratibo guztiak 
tramitatzea: matrikulak, bekak, ziurtagiriak, azterketa 
ofizialak egiteko matrikulak eta abarrak.
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10/1982 Legea, azaroaren 25ekoa, Euskararen egoera 
normalizatzeko oinarrizkoa.

29/1983 Legea, azaroaren 25ekoa, HABE erakundea 
sortzen eta euskaltegiak arautzen dituena (EHAA, 183 
zk., 2007-09-21).

HABE erakundeko zuzendari nagusiaren urteko 
ebazpenaren bidez aipatutako lege horien ondoren 
emandako arauak.

179/2003 Dekretua, uztailaren 22koa, euskaltegien 
jarduera eta finantziazioa arautzen dituena.

AGINDUA, 2015eko uztailaren 22koa, Helduen Euskal-
duntzearen Oinarrizko Curriculuma (HEOC) ezartzen 
duena.

AGINDUA, 2016ko azaroaren 23koa, HABEren Helduen 
Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean ezarritako 
gaitasun-mailen ziurtagiriak eskuratzeko prozedurak 
ezartzen dituena.

2016-2017 ikasturterako eta hurrengoetarako Arrigorriagako 
Udal Euskaltegia erakunde autonomiadunaren tasak 
arautzen dituen ordenantza.

Arrigorriagan erroldatutako pertsonen artean udal-
euskaltegiaren zerbitzua sustatzeko diru-laguntza 
bereziak arautzen dituen ordenantza.

Idatziz, Udal Erregistroaren bidez.

Udalaren web-orriaren bidez:
 www.arrigorriagakoeuskaltegia.eus

Elkarteekin aldizkako bilerak eginez urteko jarduera-
programak aztertzeko.

 Telefonoz: 944 002 060 • 944 020 211

 Posta elektronikoaren bidez:
   bulegoa@arrigorriagakoeuskaltegia.eus

 Idatziz Udal Euskaltegiko Erregistrora bidalita.

 Zerbitzu-karta honetan finkatutakoa bete ezik, kexa 
aurkeztu ahal izango zaio erakunde autonoamaren 
buruari:

   Urgoiti pasealekua 55, 2.a
   48480 Arrigorriaga
   www.arrigorriagakoeuskaltegia.eus

4. Kalitatea sustatzeko konpromisoak

5. Herritarrekin eta erabiltzaileekin
 lankidetzan aritzeko moduak

6. Kexak, iradokizunak eta eskerrak

7. Lege-araudia

Konpromiso hauek betetzeari buruzko informazioa eta baita urte bakoitzerako finkatutako helburuak ere, gure web 
gunean aurkiditzakezu ikasturteko plangintzaren ebaluazioan.

Urgoiti pasealekua 57 • 48480

 

Arrigorriaga • Bizkaia     944 020 200 • a r r i g o r r i a g a . e u s

 Neurrira egokitutako eskola praktikoak ematea, 
etengabeko ebaluazioa eginez. Horretarako, 
prestakuntza egokia eta motibazioa duten langile 
gaituak izateaz gain, material onak eta teknologia 
aurreratua izango da. (Ebaluaketa: Zenbat ikasle 
matrikulatu diren) 

 Euskararen A1, A2 eta B1 mailak egiaztatu ahal 
izatea euskaltegian bertan ebaluazio jarraituaren 
barruan egindako ebaluazio-jarduera jakin batzuen 
bitartez. (Ebaluaketa: Zenbat ikasle lortu duten 
egiaztapena ikasturte amaieran)

Berbalagun proiektua aurrera eramatea. (Ebaluaketa: 
Berbalaguneko zenbat talde osatu diren)

Prestakuntza berezia ematea, talde desberdinen 
beharrizanetara egokitutakoa (etorkinak, merkatariak, 
gurasoak, administrazioko langileak). (Ebaluaketa: Zenbat 
talde osatzen diren)

Izapide guztiak bide telematikoz egiteko aukera ematea. 
(Ebaluaketa: Zenbat eskaera egin diren bide telematikoa 
erabiliz)
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http://www.arrigorriaga.eus/es-ES/Paginas/default.aspx
https://www.facebook.com/arrigorriagakoudala
https://www.instagram.com/arrigokoudala/
https://twitter.com/@Arrigorriaga_U
https://www.youtube.com/channel/UC62GJEHXxskeZSrLZQknr6Q

