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Azpeitiko gazteak



Gai-ordena

 Diagnostikoaren datu 
orokorrak
• Galdetegi bat pasa zen 

2019ko udazkenean. 

 Gogoeta saioetako emaitzak
• 2020ko urtarrila-otsailean  

taldekako saioak egin dira.



Diagnostikoa: galdetegia erantzun 
dutenen perfila

Kopurua

Aizarna 3
Azkoitia 7
Azpeitia 579
Errezil 27
Iraeta 2
Urrestilla 28
Zestoa 111
Arroa 10
Hutsik 6
Total orokorra 773



Diagnostikoa: eskola orduz 
kanpoko denbora

GEHIAGO nahi zenuke GEHIEGI duzu NAHIKOA duzu Guztira

Z % Z % Z % Z % 
Emakumezko
a 190 52,49 4 1,10 168 46,41 362 100
Gizonezkoa 252 62,53 7 1,74 144 35,73 403 100
Guztira 442 57,78 11 1,44 312 40,78 765 100



Diagnostikoa: aisialdia



Diagnostikoa: aisialdia



Diagnostikoa: aisialdia



Diagnostikoa: aisialdia



Diagnostikoa: gazte lokalak



Diagnostikoa: Gaztelekua



Diagnostikoa: teknologien 
erabilera



Erradiografia: teknologien 
erabilera

* Aldea dago asteburuko eta astean zeharreko erabileraren 
artean. Badaude ikastetxean baliabide teknologikoak erabiltzen 
dituztenak; horrek ere badu eragina. 



Erradiografia: teknologien 
erabilera

* Aldea dago asteburuko eta astean zeharreko erabileraren 
artean. Badaude ikastetxean baliabide teknologikoak erabiltzen 
dituztenak; horrek ere badu eragina. 



Erradiografia: euskara



Erradiografia: euskara

Hitanoa erabiltzen duzue lagun artean? Sexuaren arabera bereizita

  Besteak Emakumezkoa Gizonezkoa Total orokorra
  Z % Z % Z % Z %
Bai 4 50 73 20,17 336 83,37 413 53,43
Ez 4 50 289 79,83 67 16,63 360 46,57
Total 
orokorra 8 100 362 100,00 403 100,00 773 100,00



Erradiografia: lagun taldea



Erradiografia: harremanak

Kezkaren bat duzunean norengana 
jotzen duzu? 



Erradiografia: harremanak

Non egiten dituzu lagunak? 



Diagnostikoa: partaidetza



Diagnostikoa: partaidetza



Diagnostikoa: partaidetza



Diagnostikoa: inplikazioa



Erradiografia: komunikazioa



Erradiografia
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Gogoeta saioetako 
emaitzak

Datu orokorrak: 
• DBHko ia 300 ikaslek parte hartu dute.

• Ikastetxeetan, eskola orduetan egin dira 
saioak.  
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Gogoeta saioetako 
emaitzak

Azpeitia berri bat amesten…

KULTURA
 
•Nerabeentzako zine-emanaldiak eduki eta ordutegia egokituta
•Musika entsegurako lokal gehiago 
•Estilo ezberdinetako kontzertuak (Rap…)
•Kultur ekitaldi anitzak: dantza, antzerkia,…
•Aire zabaleko zinema udako gauetan

 
FESTAK
 
•Gazteentzako herri-bazkaria.
•Kontzertu gehiago doan Plazan.
•Gazte eguna ( bazkaria, erronkak, zezen-txikia, …)
•Barraka gehiago.
•Herriko festetan adin-tarde honi egokitutako ekimen gehiago. Paradoxa da, adibidez, San Ignaziotan herri 
bazkarian ezin dugu egon eta aurreko egunean ezin dugu jolasetan parte hartu

 
KIROLA

 
•Kirol desberdinak egiteko aukerak zabaldu: Pump-track, karting, calisteeniako barrak, boxeoa, volley 
ball, rugbia, mendi-bizikleta
•Kirol topaketak gazteentzat, ez umeentzat soilik
•Futbol zelai bat klubetan izena emanda ez dauden pertsonentzako eskuragarri.
•Parkourreko gune bat
•Igerileku gehiago urte osoan irekita egongo direnak.
•Kanpoko piszina berritzea.
•Atletismoko pista bat egin 
•Kiroldegiko aldagelak handitu
•Ziklokrossean ibiltzeko bizikleta pista bat Goenan.
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Gogoeta saioetako 
emaitzak

Azpeitia berri bat amesten…

HIRIGINTZA
• Azpeitiko arrapalak berritzea auzolanean
• Xanjuandegin Scooter-eko parkea berritzea eta zementu berria jartzea
• Corrugadosen zentro komertziala (bertako gauzekin) egitea. Eta MacDonaldsak, Starbucks, …
• Lasaoko bidegorriko farolak hobetzea
 
MUGIKORTASUNA
• Autobus zerbitzua hobetzea.
• Herri barrua bizikletan ibiltzeko egokitu
 
PROGRAMAZIOA
• Igandetan ekintzak antolatzea. 
• Umeentzako ibilaldi eta tailerrak: eskulanak, bizikleta txangoak, … 
• Hitzaldi ezberdinak: sexua, alkohola, droga, familia, …
• Kale jolasak antolatu (euskaraz)
• Kultura ezberdinetako ekintzak
• Debate talde bat egotea. Diversidad de culturas y religiones
• Kedada bat egitea bakoitzak dakin gitarra edo instrumentua eraman eta elkarri erakutsi eta 

konpartitu
• Hitzaldia: sexualitatea, harremanak, autoestima, norbere burua landu
• Igandetan ekintza ezberdinak antolatzea: yoga, spinning, mendi buelta, hondartzara surf 

egitera, …
• Rap klaseak Gaztelekuan
• Twerkiñeko klaseak.

BESTELAKOAK
• Artzai eskola jartzea
• Behartsuentzako gune bat
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Gogoeta saioetako 
emaitzak

KOMUNIKAZIOA
• Gaztelekuan proposamenak egiteko asanbladak 

(hilabetean behineko maiztasunarekin)
• Iritzia jasotzeko bulegoa jarri Gaztelekuan. 
• Udal-ordezkariekin harremanetan jartzeko 

kanalak sortu (bilerak, e-posta, sare-sozialak, 
udal-webgunea)

• Herriko gazte guztien iritzia jasotzeko sarea 
sortu, ikastetxetako ordezkaritzekin. 

• Postontziak: ikastetxeetan, eraikin publikoetan 
(udaletxea, igerilekua, auzoetan… ). 

• Udal-ordezkariak gazteengana hurbiltzea 
beraien iritzia jasotzeko (ikastetxeetara, 
adibidez)

• Gazteentzako komunikazio kanalak sortu: irrati-
saioa, aldizkaria, you tubeko kanala, whatsap-
taldea, sare sozialak, on-line galdetegia…

• Gazte-talde bat sortu. 

Gazteen iritzia jasotzeko kanalak 
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Gogoeta saioetako 
emaitzak

Gaueko aisialdia 

EKIMENAK

 
•Kontzertuak: nerabeen gustuko taldeak, 
doan, estilo desberdinak (dj…).
•Autobus zerbitzua hobetu.
•Komun publiko gehiago jartzea.
•Gazteentzako taberna bat. Musika 14-18 urte 
artekoentzat. 
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Gogoeta saioetako 
emaitzak

Gazteentzako gunearen 
ezaugarriak 

ERABILTZAILEAK
 
•Heldurik gabeko gune bat izatea. 
•Oro har, 12-18 urteko gazteentzat izatea 
nabarmentzen da.

KUDEAKETA
•  Umeekin begiralea bertan egotea eta gazteekin 

noizean behinka joatea.
• Hezitzaileak momentu konkretu batzuetan, soilik, 

egotea.
• Hezitzaile gehiago.
• Gazteek kudeatuta. 
• Asanblada bidezko kudeaketa.
• Koordinadora moduko bat antolatu gazteek 

kudeatzeko, ordezkaritza-sistemarekin. 
• Garbiketa sistema txandakatua.
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Gogoeta saioetako 
emaitzak

Gazteentzako gunearen 
ezaugarriak 

BALIABIDEAK
• Ping-ponga
• Mahai-futbola
• Sukaldea: labea, frigorifikoa,…
• Billarra
• Telebista
• Jolasak
• Sofak 
• Wifia
• Ordenagailuak
• Mahai-jolasak
• Proiektorea
• Janaria 24h

KOKAPENA
•  Herriko erdigunean egotea
• Mixikordian (Iraurgi txikian)
• Herrigunetik urrun, zarata atera ahal izateko.
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Gogoeta saioetako 
emaitzak

Gazteentzako gunearen 
ezaugarriak 

EZAUGARRIAK
 
•Gazteek diseinatzeko aukera izatea. 
•Txoko/Gela desberdinak izatea, tamaina eta 
erabilera desberdinetarako.
•Gelentzako erreserba-sistema. 
•Toki lasaia eta txukuna izatea.
•Internet gabeko gunea izatea.
•Txoko intimoa egotea.
•Marraztea libre den hormak egotea.
•Argitsua izatea.

ARAUAK
•  Gazteekin adostuak izatea.
• Mugikorra erabiltzeko aukera baimendua izatea.
• Euskaraz hitz egingo den espazioa  izatea.
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Gogoeta saioetako 
emaitzak

Gazteentzako gunearen 
ezaugarriak 

ORDUTEGIA

• Aukera asko azaldu dira, baina bereziki 
azpimarragarria da gaur egungo ordutegia luzatzea 
eta igande eta jaiegunetan irekitzea proposatzen dela 
behin eta berriz.  
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