
 

 

Itaka-Eskolapioen sareko Eskolapio ikastetxeen 

fitxa Geure ikastetxe guztiek izan dute eraldatzeko ahalmena behar berriei erantzun ahal izateko eta erakutsi dute entitate garrantzitsuak 
direla ikastetxeok dauden auzoak, herriak eta hiriak hobetzeko. Aldaketa eragiten duten zentroak dira. Ezagutu itzazu eta aldatu 
zeure ikastetxea.  
 

Ikastetxearen izena:   
PRUDENCIA ARAUJO HEZKUNTZA-UNITATEA – LEHEN HEZKUNTZA 
LUIS GUZMÁN ARAUJO HEZKUNTZA-UNITATEA – BIGARREN HEZKUNTZA 
CRISTO REY HHE – HELDUAK 
 

Kokaleku zehatza:  Santivañez, Bolivia  
Lehen Hezkuntza eta HHE 17°32'55.0"S 66°14'52.8"W https://goo.gl/maps/uW6eqx68cQagCK266 
Bigarren Hezkuntza 17°33'00.3"S 66°15'09.7"W https://goo.gl/maps/mVBY9xY67YjpXtMBA 

 

Ikasleak:   adinak: 4 urtetik gora  Neskak:586   Mutilak:656  Guztira: 1242 
 

Ikastetxearen ezaugarri nagusiak: Hiru hezkuntza-unitateak fiskalak (doakoak) eta hitzarmenezkoak (Eskolapioetako apaizen 
zuzendaritzapekoak) dira.  
HHEk hainbat arloetako lanbide-heziketa ere eskaintzen du, tekniko ertainaren titulua ematen duena. 

 

Ikastetxearen ezaugarri eraldatzailea: Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan eremuak basotzeko eta hondakinak kudeatzen 
ikasteko ingurumen-proiektuak egin dira, baita familia barruko indarkeria eta genero-indarkeria saihesteko proiektuak ere. 
Hiru hezkuntza-unitateek aukera ematen die haur, nerabe, gazte eta helduei ikasketak osorik egiteko. Horren bidez, baliabideak 
eskaintzen dira Santivañez herriko biztanleak eta udalerriko landa-komunitateak aurrera egin ahal izateko. Hiriguneaz gain, HHEk 
hainbat landa-komunitatetan ere eskaintzen ditu ikasketa teknikoak. 

  

https://goo.gl/maps/uW6eqx68cQagCK266
https://goo.gl/maps/mVBY9xY67YjpXtMBA


 

 

Itaka-Eskolapioen sareko Eskolapio ikastetxeen 

fitxa Geure ikastetxe guztiek izan dute eraldatzeko ahalmena behar berriei erantzun ahal izateko eta erakutsi dute entitate garrantzitsuak 
direla ikastetxeok dauden auzoak, herriak eta hiriak hobetzeko. Aldaketa eragiten duten zentroak dira. Ezagutu itzazu eta aldatu 
zeure ikastetxea.  
 

Ikastetxearen izena: Camerún College polyvalent Calasanz Bandjoun 
 

Kokaleku zehatza:  Saila: Koung-Khi Ville: Bandjoun, Quartier: mbouo-magom https://goo.gl/maps/DY74jiU82uirycDJ9 
 

Ikasleak:   adina: 10 - 25 urte.   Neskak: 269   Mutilak: 414  Guztira: 683 
 

Ikastetxearen ezaugarri nagusiak: Hezkuntza formalaren eta lanbide-heziketaren inguruko eskaintzak. 

 

Ikastetxearen ezaugarri eraldatzailea: Ikastetxeak ingurua babesten du, berdeguneak sortuz, ingurune-elkartea sustatuz eta Covid-
19a ekiditeko hainbat neurri hartuz. 

g  

https://goo.gl/maps/DY74jiU82uirycDJ9


 

 

Itaka-Eskolapioen sareko Eskolapio ikastetxeen 

fitxa Geure ikastetxe guztiek izan dute eraldatzeko ahalmena behar berriei erantzun ahal izateko eta erakutsi dute entitate garrantzitsuak 
direla ikastetxeok dauden auzoak, herriak eta hiriak hobetzeko. Aldaketa eragiten duten zentroak dira. Ezagutu itzazu eta aldatu 
zeure ikastetxea.  
 

Ikastetxearen izena:  COCAPATA HEZKUNTZA-UNITATEA 
 

Kokaleku zehatza:  Cocapata, Bolivia (16°47'50.0"S 66°40'10.2"W)  https://goo.gl/maps/iraHAfkYsnjxU3FW9  
 

Ikasleak:   adina: 5 - 17 urte.   Neskak:126   Mutilak:94  Guztira: 220 
 

Ikastetxearen ezaugarri nagusiak: Hezkuntza formala. Landa-eremuko eskola bat da, urruneko komunitate batean dagoena. 
Udalerriaren inguruko komunitate txikienetako eta urrutien dauden horietako haur eta gazteei laguntzen die.  

 

Ikastetxearen ezaugarri eraldatzailea: Eskolatik urrun bizi diren neska-mutilek dituzten zailtasunen aurrean, landako barnetegi bat sortu 
dute haur eta gazte horiek hezkuntza jaso dezaketela ziurtatzeko.  
Gainera, Cocapata-ko Calasanz ikastetxea hazten ari da pixkanaka eskola-laguntza zein eskolaz kanpokoa eskaintzen duen gune 
gisa. Bertan, haurrek marketeria, robotika, pintura, gozogintza, elektrizitatea eta beste hainbat ikasten dituzte. Helburu nagusia da adin 
txikikoak modu konstruktiboan lanpetuta edukitzea, eskolak goizetan soilik dauzkatelako. 

  

https://goo.gl/maps/iraHAfkYsnjxU3FW9


 

 

Itaka-Eskolapioen sareko Eskolapio ikastetxeen 

fitxa 
Geure ikastetxe guztiek izan dute eraldatzeko ahalmena behar berriei erantzun ahal izateko eta 
erakutsi dute entitate garrantzitsuak direla ikastetxeok dauden auzoak, herriak eta hiriak 
hobetzeko. Aldaketa eragiten duten zentroak dira. Ezagutu itzazu eta aldatu zeure ikastetxea.  
 

Ikastetxearen izena:  SAN RAFAEL HEZKUNTZA-KOMUNITATEA  
Lehen Hezkuntza: Jesús María H.U eta Ave María H.U.  
Bigarren Hezkuntza: San Rafael B H.U. eta San Rafael A H.U.  
San Rafael Parrokia  
Calasanz Cochabamba ikastetxea 
 

Kokaleku zehatza:  Cochabamba, Bolivia 17°23'53.3"S 66°08'21.9"W https://goo.gl/maps/pFE3fqH6hifndVMMA 
 

Ikasleak:   adina: 4 - 18 urte.   Neskak:834   Mutilak:967  Guztira: 1.801 
 
 
 
 
 

Ikastetxearen ezaugarri nagusiak: Hezkuntza Unitateek hezkuntza formala eskaintzen dute Haur Hezkuntzan, Lehen Hezkuntzan eta Bigarren Hezkuntzan. 
2022ko ikasturtean, heziketa teknikoa abian jarriko da Bigarren Hezkuntzako azken bi mailetan. Horrela, ikasleek Batxilergoko titulazioa eta sistema informatikoen tekniko ertainaren 
titulazioa edo kontabilitateko edo gastronomiako titulazioa lor dezakete. 
Hezkuntza Unitateak parrokiarekin eta Calasanz ikastetxearekin koordinatzen dira hezkuntza integrala eskaintzeko, eskolako orduetatik eta adinetatik harago doana. Horri esker, 
esperientzia pastoral eta solidarioak bizitzeko aukera izango dute Calasanz Mugimenduaren eta boluntariotzaren bidez 

 

Ikastetxearen ezaugarri eraldatzailea: Hezkuntza Unitateetan Itaka-Eskolapioetarako elkartasun kanpainak egiten dituzte urtero. Beste 
elkartasun kanpaina batzuk ere egiten dituzte, laguntza ekonomikoa behar duten ikasleei zuzenduak. 
Bokazio-orientazio hitzaldiak ematen dituzte ikasketak amaitzen ari diren ikasleentzat. 
San Rafael Parrokiak laguntza ematen die hilero auzoko 15 familiei, “elikagai poltsak” emanez. Horretarako, elikagai-bankuaren babesa 
jasotzen du eta banaketarako beste hainbat produktu ere erosten ditu parrokiak. 
Erregeetan, Parrokiak txokolatada antolatzen du urtero behar handiena duten inguruko familientzat. Edalontzi bat txokolate eta kausera 
bat jasotzeaz gain, elikagaiak eta arropa ere jasotzen dute familiek euren beharraren arabera. 
Auzokideentzako gizarte-zentro bat sortu dute eskolatik kanpo adingabekoak eta euren familiak babesteko.  
“Familiak eraikitzen” programan parte hartzen dute familiek gaitasun sozialak eta komunikazioa landu eta drogen kontsumoa eta jarrera 
disruptiboak saihestu ditzaten. 
Halaber, unibertsitate-egoitzak sustatzen ari dira, Anzaldo eta Cocapata ikastetxeetan ikasketak amaitu dituzten ikasleak babesteko. 
Gure hezkuntza-komunitatearen dimentsio eraldatzailea indartzeko, hausnartzen ari dira Red Educa sarean sartzearen inguruan. 

  
 

https://goo.gl/maps/pFE3fqH6hifndVMMA


 

 

Itaka-Eskolapioen sareko Eskolapio ikastetxeen 

fitxa Geure ikastetxe guztiek izan dute eraldatzeko ahalmena behar berriei erantzun ahal izateko eta erakutsi dute entitate garrantzitsuak 
direla ikastetxeok dauden auzoak, herriak eta hiriak hobetzeko. Aldaketa eragiten duten zentroak dira. Ezagutu itzazu eta aldatu 
zeure ikastetxea.  
 

ikastetxearen izena:   
PRUDENCIA ARAUJO HEZKUNTZA-UNITATEA – LEHEN HEZKUNTZA 
LUIS GUZMÁN ARAUJO HEZKUNTZA-UNITATEA – BIGARREN HEZKUNTZA 
CRISTO REY HHE – HELDUAK 
 

Kokaleku zehatza:  Santa Cruz, Bolivia 17°50'07.9"S 63°11'57.4"W https://goo.gl/maps/shWVe7VyMwZ5eqGP9 
 

Ikasleak:   adina: 4 - 17 urte.   Neskak:1030   Mutilak:1093  Guztira: 2123 
 

Ikastetxearen ezaugarri nagusiak: Hezkuntza formala 

 

Ikastetxearen ezaugarri eraldatzailea: Pandemiaren garairik latzenean, elikagai-poltsak banatu zitzaizkien auzoan behar handiena 
zuten familiei. Horretarako, brigadak antolatu ziren etxez etxe joan eta familiak kalera atera behar izatea ekiditeko, baita familiek izan 
zitzaketen bestelako beharrak detektatzeko ere  
Eskolen inguruko bost auzoetan bizi diren hezkuntza-komunitateari laguntza emateko, eskolako espazioak utzi zitzaizkien pediatria 
zerbitzu integralaren (hazkuntza eta garapena, txertaketa, odontologia, oftalmologia) eta adinekoentzako arreta-zerbitzuaren (mediku 
kontsulta, Carmelo osagarria ematea, txertaketa, diabetesa eta hipertentsioaren inguruko ikerketa) kanpainei. Kanpaina horietan, 
Fundación Esperanza de Vida fundazioarekin aritu ziren elkarlanean. 
Zentro sozial, kultural eta pastoral bat konpontzen eta egokitzen ari dira, eskola-orduetatik kanpo haurrak, nerabeak eta familiak 
laguntzeko. 
2020an, elikagai-poltsak banatu zitzaizkien auzoan behar handiena zuten familiei. Horretarako, etxez etxe joan ziren familiak kalera 
atera behar izatea ekiditeko eta familiek izan zitzaketen bestelako beharrak detektatzeko. 

  

https://goo.gl/maps/shWVe7VyMwZ5eqGP9


 

 

 

Itaka-Eskolapioen sareko Eskolapio ikastetxeen 

fitxa Geure ikastetxe guztiek izan dute eraldatzeko ahalmena behar berriei erantzun ahal izateko eta erakutsi dute entitate garrantzitsuak 
direla ikastetxeok dauden auzoak, herriak eta hiriak hobetzeko. Aldaketa eragiten duten zentroak dira. Ezagutu itzazu eta aldatu 
zeure ikastetxea.  
 

Ikastetxearen izena: Complexe scolaire catholique bilingüe integral Calasanz 
 

Kokaleku zehatza:  Mbam&Inoubou, Hiria: Bafia. Auzoa: Rue Abattoir bizitegi-auzoa 
 

Ikasleak:   adina: 3 - 14 urte.   Neskak:365   Mutilak:360  Guztira: 725 
 

Ikastetxearen ezaugarri nagusiak: Hezkuntza formaleko edo informaleko ikastetxea. Eskolaz kanpoko hainbat elkarte ditu. 

 

Ikastetxearen ezaugarri eraldatzailea: Ingurunea modu jasangarrian garatzeko hautua egin du. Helburu hori lortzeko, berdeguneak 
sortu dituzte eskolan eta eskola bera eta ingurunea garbi mantentzen direla bermatzen dute.  
Bestalde, herrialdeko hainbat eskualde astintzen dituen indarkeriaren aurrean, ikastetxeak elkartasuna adierazi dute ikasle martxa bat 
antolatuz eta, jarraian, eukaristia bat emanez.  
Eskola hau eredu da herrian, heziketa integrala eskaintzen baitie pertsonei. Hala ere, eskolako hainbat espazio, material edo 
bestelakoek konponketak behar dituzte, erabileraren poderioz hondatu egin direlako. 

  



 

 

Itaka-Eskolapioen sareko Eskolapio ikastetxeen 

fitxa Geure ikastetxe guztiek izan dute eraldatzeko ahalmena behar berriei erantzun ahal izateko eta erakutsi dute entitate garrantzitsuak 
direla ikastetxeok dauden auzoak, herriak eta hiriak hobetzeko. Aldaketa eragiten duten zentroak dira. Ezagutu itzazu eta aldatu 
zeure ikastetxea.  
 

Ikastetxearen izena: Ecole Bilingüe Saint Joseph Calasanz d’Abobo (Yaoundé) 
 

Kokaleku zehatza: Cité verte (Carrefour Meyong)  https://goo.gl/maps/XuBqu3N6LbduYS8QA 
 

Ikasleak: adina: Haurtzaindegia: 4-5 urte; SIL-CM2: 6 - 11 urte. Neskak:152   Mutilak:158  Guztira: 300 
 

Ikastetxearen ezaugarri nagusiak: Hezkuntza formala irakasten dugu. 

 

Ikastetxearen ezaugarri eraldatzailea: Ikasleak etengabe sentsibilizatzea geletan dokumentalak proiektatuz; eskuak garbitzeko 
instalazioak ikastetxeko sarreran eta jolastokian. 
Covid-19a detektatzeko gailua instalatzea, ikasleak prebentziorako neurrien eta higiene-arauen inguruan kontzientziatzea; Covid-
19aren horma-irudia eta eranskailua; filmak eta dokumentalak proiektatzea. 

 

https://goo.gl/maps/XuBqu3N6LbduYS8QA
https://goo.gl/maps/XuBqu3N6LbduYS8QA


 

 

Itaka-Eskolapioen sareko Eskolapio ikastetxeen 

fitxa Geure ikastetxe guztiek izan dute eraldatzeko ahalmena behar berriei erantzun ahal izateko eta erakutsi dute entitate garrantzitsuak 
direla ikastetxeok dauden auzoak, herriak eta hiriak hobetzeko. Aldaketa eragiten duten zentroak dira. Ezagutu itzazu eta aldatu 
zeure ikastetxea.  
 

Ikastetxearen izena: Complexe scolaire Calasanz 
 

Kokaleku zehatza:  Malibe 1 – Akanda – Estuaire – Gabon https://goo.gl/maps/noe8x1meRNWUF6J16 
 

Ikasleak:   adina: 3 - 10 urte.   Neskak:85   Mutilak:52  Guztira: 137 
 

Ikastetxearen ezaugarri nagusiak: Hezkuntza formala 

 

Ikastetxearen ezaugarri eraldatzailea:  
1. Real Madriden Fundazioko Gizarte eta Kirol Eskola (ESOSFREM) proiektuak kirolean (futbolean eta saskibaloian) balore positiboak 
sustatzea du helburu. 
2 - Gabonen pandemia hasi aurretik, haurrei zuzendutako kontzientziazio-kanpaina bat hasi genuen eskuak garbitzearen inguruan. 
3 - 2021-2022 ikasturterako, Malibé herrixketako 10 umezurtz hezteko asmoa dugu. 

  

https://goo.gl/maps/noe8x1meRNWUF6J16


 

 

Itaka-Eskolapioen sareko Eskolapio ikastetxeen 

fitxa Geure ikastetxe guztiek izan dute eraldatzeko ahalmena behar berriei erantzun ahal izateko eta erakutsi dute entitate garrantzitsuak 
direla ikastetxeok dauden auzoak, herriak eta hiriak hobetzeko. Aldaketa eragiten duten zentroak dira. Ezagutu itzazu eta aldatu 
zeure ikastetxea.  
 
 

Ikastetxearen izena:  
 

Kokaleku zehatza:  Saila: Koung-Khi Ville: Bandjoun, Quartier: mbouo-magom https://goo.gl/maps/DY74jiU82uirycDJ9 
 

Ikasleak:   adina: 10 - 25 urte.   Neskak: 269   Mutilak: 414  Guztira: 683 
 

Ikastetxearen ezaugarri nagusiak: Hezkuntza formalaren eta lanbide-heziketaren inguruko eskaintzak. 

 

Ikastetxearen ezaugarri eraldatzailea: Ikastetxeak ingurua babesten du, berdeguneak sortuz, ingurune-elkartea sustatuz eta Covid-
19a ekiditeko hainbat neurri hartuz. 

g  

https://goo.gl/maps/DY74jiU82uirycDJ9


 

 

Itaka-Eskolapioen sareko Eskolapio ikastetxeen 

fitxa Geure ikastetxe guztiek izan dute eraldatzeko ahalmena behar berriei erantzun ahal izateko eta erakutsi dute entitate garrantzitsuak 
direla ikastetxeok dauden auzoak, herriak eta hiriak hobetzeko. Aldaketa eragiten duten zentroak dira. Ezagutu itzazu eta aldatu 
zeure ikastetxea.  
 

Ikastetxearen izena: St. Joseph Calasanz Middle and High School 
 

Kokaleku zehatza:  Kamda,Thapkara, Ranchi ,Jharkhand, India https://goo.gl/maps/Nmpn2NgunSJUnW5t8  
 

Ikasleak:   adina: 4 - 16 urte.   Neskak:173   Mutilak:189  Guztira: 382 
 

Ikastetxearen ezaugarri nagusiak: Hezkuntza formala eta informala irakasten dugu. 

 

Ikastetxearen ezaugarri eraldatzailea: 
Ikasleak: kalitatezko heziketa ematen diegu eta Jainkoarengan duten fedea garatzen dugu. 
Auzoa: meza euren etxeetan edo kapera txiki batean eman ohi genuen. 
orokorrean:  
Komunetarako garbigarriak sortzen irakasten saiatzen ari gara. 
Formazio-programak ematen ditugu gazteentzat. 
Formazioak ematen ditugu aterpean, ikasketetan hobetu dezaten. 

  

https://goo.gl/maps/Nmpn2NgunSJUnW5t8


 

 

Itaka-Eskolapioen sareko Eskolapio ikastetxeen 

fitxa Geure ikastetxe guztiek izan dute eraldatzeko ahalmena behar berriei erantzun ahal izateko eta erakutsi dute entitate garrantzitsuak 
direla ikastetxeok dauden auzoak, herriak eta hiriak hobetzeko. Aldaketa eragiten duten zentroak dira. Ezagutu itzazu eta aldatu 
zeure ikastetxea.  
 

Ikastetxearen izena: Villa Nazareth english médium school 
 

Kokaleku zehatza: India, Kerala, Palaikonam, Aryanad https://goo.gl/maps/KSgu5Wfxkf3eaASq6 
 

Ikasleak:   adina: 3 - 15 urte.   Neskak:186   Mutilak:200  Guztira: 386 
 

Ikastetxearen ezaugarri nagusiak: Hezkuntza formala 

 

Ikastetxearen ezaugarri eraldatzailea:  
Pandemiaren aurretik: 
a) Gure ikasleen familietako lagun gaixoak bisitatu genituen eta botikak erosteko diru apur bat eman genien. 
b) Cricket txapelketa bat antolatu genuen ondoko herriko gazteekin. 
 
Pandemian: 
a) Aldizka bilerak egin genituen familia, irakasle eta ikasleekin musukoaren, distantzia sozialaren eta eskuak desinfektatzearen 
inguruan. 
b) Sentsibilizazio-eskolak eman genizkien linean ikasle, familia eta irakasleei. 

   

https://goo.gl/maps/KSgu5Wfxkf3eaASq6


 

 

Itaka-Eskolapioen sareko Eskolapio ikastetxeen 

fitxa Geure ikastetxe guztiek izan dute eraldatzeko ahalmena behar berriei erantzun ahal izateko eta erakutsi dute entitate garrantzitsuak 
direla ikastetxeok dauden auzoak, herriak eta hiriak hobetzeko. Aldaketa eragiten duten zentroak dira. Ezagutu itzazu eta aldatu 
zeure ikastetxea.  

Ikastetxearen izena: Escolinha “Beata Maria da Paixão” 
 

Kokaleku zehatza: Minheuene (Meza-ko postu administratiboa, Ancuabe-ko barrutia, Cabo Delgado probintzia, Mozambike) 
13°00'01.7"S 39°27'41.1"E https://goo.gl/maps/w6eQDfR1xbeR6Wzn8 

 

Ikasleak:   adina: 3 - 6 urte.   Neskak:67   Mutilak:55  Guztira: 122 
Honako hauek dira escolinha normaltasunez irekita egon zeneko datuak (2020ko martxoa). Geroztik, Covid-19aren pandemiaren 
ondorioz ezarritako larrialdi-egoera dela eta, ezin izan da bertan hezkuntza-jarduerarik egin. 2021ko ekainean ireki zuten berriro, baina 
berriro itxi behar izan zuten egun gutxitara, pandemiari aurre egiteko hartutako neurrien ondorioz. Ohiko baldintzetan, escolinhako 
ikasle kopurua nabarmenki haztea espero zuten, ikastetxean 200 neska-mutil edukitzera heldu arte. 

 

Ikastetxearen ezaugarri nagusiak: Haur Hezkuntza 

 

Ikastetxearen ezaugarri eraldatzailea: Escolinha, daukan identitate kristau eta eskolapiotik abiatuta, hainbat sinesmen erlijioso 
biltzen dituen ikastetxe bat da. Komunitateko neska-mutil guztiak sar daitezke bereizketarik gabe; dena den, baliabide gutxien 
dituzten horiei ematen diete lehentasuna. Escolinharen parte izatea familia giroan bizitzea bezalakoa da, non denek elkar zaintzen 
duten. Erantzukizunen ikuspegitik, familiek hainbat modutan laguntzea eta jardueretan parte hartzea nahi dute, antolakuntza 
komunitarioa sustatuz.  
Eguneroko erronka bat da, baina apustu nagusia da pertsonen garapenaren oinarri den Haur Hezkuntzako ikasleen hezkuntzaren 
alde lan egitea. Lekuaren eta pobrezia latzean bizi diren artatutako familien testuingurua kontuan hartuta, escolinhak ahalik eta 
arreta edukatiborik osoena eman nahi du, elikadura osasuntsua barne. Horretarako, otorduak eskaintzen dizkie escolinhako 
jangelak neska-mutil guztiei. Halaber, pandemiaren ondorioz itxita egon eta zerbitzu hori eman ezinagatik, elikagaiak banatu 
zaizkie familiei euren baliabideen arabera. 

 

https://goo.gl/maps/w6eQDfR1xbeR6Wzn8


 

 

Itaka-Eskolapioen sareko Eskolapio ikastetxeen 

fitxa Geure ikastetxe guztiek izan dute eraldatzeko ahalmena behar berriei erantzun ahal izateko eta erakutsi dute entitate garrantzitsuak 
direla ikastetxeok dauden auzoak, herriak eta hiriak hobetzeko. Aldaketa eragiten duten zentroak dira. Ezagutu itzazu eta aldatu 
zeure ikastetxea.  
 

Ikastetxearen izena: San José de Calasanz hezkuntza unitatea 
 

Kokaleku zehatza: José Cruces sektorea, la Loma kalea, El Trompillo auzoa, Barquisimeto, Lara Estatua 
https://goo.gl/maps/GAPh5eKSEbxJLLJfA  

 

Ikasleak:   adina: 11 - 18 urte.   Neskak:253   Mutilak:234  Guztira: 487 
 

Ikastetxearen ezaugarri nagusiak: Hezkuntza formala 

 

Ikastetxearen ezaugarri eraldatzailea: Ikastetxean ikasten duten neska-mutil gazteek boluntario gisa parte hartzen dute auzoko hainbat 
talde eskolapiotan, zeintzuk zenbait ekimen sustatzen baitituzten. Eragin handiena duen jardueretako bat “Calasanzek batzen gaitu” 
jangela-sarea da. Bertan, gazte batzuk onuradun eta boluntario gisa jarduten dute.  Elikaduraren bidez neska-mutilen osasuna indartu 
eta hobetu nahi dute. Osagairik eraldatzaileena da auzoan behar handiena duten horiek ere jangela erabil dezaketela, bereziki 
jangelarik ez duten eskoletako haur txikienek. Espazioa eskasia-egoeran egon arren, boluntarioek ahalegin handiak egiten dituzte 
behar dituzten horiei elikagaiak emateko. Beharrezkoa izanez gero, kanpoan prestatzen dute janaria su-egurrarekin. 

 

https://goo.gl/maps/GAPh5eKSEbxJLLJfA

