
MARIA EUGENIAREN EGUNA 2017-2018 
(Martxoak 9) 

Anima zaitez! 
Aurtengo ikasturtean ere, Donostiako La Asuncion ikastetxean Maria Eugeniaren eguna 

ospatzeko asmoa dugu. Hori horrela izanik, hurrengo orrialdeetan zehar aurrera eramango diren 

ekintza eta jarduera ezberdinen programazioa aurkitu ahal izango duzue. Espero dugu bertan 

ikustea!   

 

 

  
 

AURTEN ERE, ETOR ZAITEZ! 



   

GOIZEAN: 

09:30-10:00:DENOK:  

o Eskolako explanadan bildu. 

o Banderaren igoera eta ereserkia 9:30h 

o Banderaren eskaintza (2. Batxilergokoek 1. Batxilergokoei) 

o Festaren pregoia (2. Batxilergokoek eskainia) 

o 10:00etan ekintza desberdinei hasiera emango zaie. 

10:00-13:00: HAUR HEZKUNTZA 

o Txupinazoa  

o Puzgarriak (Haur Hezkuntzako atarian) 

o Gimnastika erritmikoa 10:00 

o Aurpegiak magortu (Ikasle helduagoek Haur hezkuntzako ikasleei 

aurpegia margotuko diete). 1 eta 2 urtekoei 10:00h eta 3,4 eta 

5 urtekoei 11:00h 

o Hamaiketakoa Haur Hezkuntzako atarian jango dute. 

o Ipuin kontalaria (DBH-ko ikasleek istorio ezberdinak kontatuko 

dizkiete Haur Hezkuntzako ikasleei)12:00h 

10:00-13:00: LEHEN HEZKUNTZA: 

o Hamaiketakoa, taberna, tonbola, puzgarriak… 

o Saskibaloi, futbol, brilet eta boleibol partiduak 

o Gimnastika erritmikoa 10:00h 

o 1 eta 2. Mailakoek gimnasio aurrean antolatutako jolasetan (zaku 

lasterketa, lokotsak,soka-tira…) parte hartuko dute10:45-

11:30h 

o 12:00 Zumba saioa 

10:00-13:30: DBH eta Batxilergoa: 

o Hamaiketakoa, taberna eta tonbola 

o Saskibaloi, futbol, brilet eta boleibal partiduak 

o Dantza erakusketa 11:00h 

o Zumba saioa 12:00h  

o Puzgarrien gozamena: “Giza futbolina”… 

 

 



 

  

 

ARRATSALDEAN: 

15:00-17:00: HAUR HEZKUNTZA: 

o Puzgarriak 

o Jokuak 

15:00-17:00: LEHEN HEZKUNTZA: 

o Maria Eugenia eguneko dantzak (4.  Eta 6. Maila arteko ikasleek 

areto nagusian prestatutako dantzen erakusketa egingo dute) 

15:30-16:15h 

o Eskola kanpoko jarduera moduan antzerkia dutenek, pretatu 

duten azken emaitza aurkeztuko digute 16:15-17:00h 

o Puzgarriak Saskibaloi, futbol, brilet eta boleibol partiduak 

15:30-17:00: BATXILERGOKO BIGARREN MAILA 

o 16:00-17:00 irakasleen aurkako futbol partidua 

o Taberna, tonbola eta musikaz arduratuko dira eta ekintza 

ezberdinen antolaketarekin irakasleei laguntza eskainiko diete  

17:00: Maria Eugenia eguneko ospakizunaren amaiera.  

 

 



 

 

 

OHARRAK 
o Egunero bezala, Ikasleak eskolara 9:00etan etorriko dira. 

o Eskolako ikasleek, partiduak direla eta,eskolako  txandala ekarriko dute. 

o Jangela zerbitzua bertan gelditzen diren ikasle ohikoei baino ez zaie 

eskainiko.  

o LH. 1.-3.-5.; DBH. 1.-3. ETA BATX. 1. MAILAK  KAMISETA ZURIA 

o LH. 2.-4.-6.. DBH. 2.-4. ETA BATX. 2. MAILAK KAMISETA URDINEZ  

o Egun guztian zehar Batxilergoko 2. Mailako ikasleak taberna eta 

tonbolaz arduratuko dira. Beraz, egun guztian zehar freskagarriak, 

ogitartekoak, sandwich-ak eta abar erosteko aukera egongo da.  

o Geletan ekintzetan parte hartzeko izen emateko orriak jarriko dira. 

o Tabernan aurkitu daitezken gauzen prezioak hurrengoak izango dira: 

• Ogitarteko handiak: 2 € 

• Ogitarteko txikiak eta pintxoak: 1 €  

• Edariak: 1 € 

• Tonbolako txartelak: 0,50 € 

 

 


