
EUSKARA IKASI 
NAHI DUZU?

AURREMATRIKULA 2021/22

ZERTARAKO IKASI EUSKARA?
 - Seme-alabei ulertzeko eta laguntzeko
 - Kalean ulertzeko eta hitz egiteko
 - Lagunekin hitz egiteko
 - Euskarazko komunikabideak ulertzeko
 - Lana bilatzeko
 - TItuluren bat eskuratzeko
 - ...

Aitzol Udal Euskaltegia eta AEK euskaltegiak irailetik aurrera ikasturte 
berriarekin hasiko dira. 2021-2022 ikasturteko ikastaroetan izena eman 
nahi baduzu edo, besterik gabe, informazioa izan nahi baduzu, bete ezazu 
beheko taula eta irailean dagokion euskaltegia zurekin  harremanetan 
jarriko da.“

IZEN-ABIZENAK

TELEFONOA

E-MAILA

HELBIDEA

HERRIA

JAIOTERRIA

KLASEAK NAHI DITUT:

Goizean

Arratsaldean

Datu Pertsonalak Babesteko legedia betez, jakinarazi nahi dizugu zure datu pertsonalak Galtzaundi Euskara Taldearen fitxategietan jasoko direla bere jarduera aurrera 
eramateko eta zure intereseko izan daitekeen informazioa bidaltzeko. Datuak eperik gabe kontserbatuta izan daitezke. Baimena ez baduzu ematen marka jarri:    Zure 
datuak ikusteko, zuzentzeko eta ezerezteko eskubidea duzu, baita tratamenduari aurka egiteko ere. Era berean, emandako baimena edonoiz ezeztatu dezakezu, baita 
gai honi buruzko bete eskariren bat egin ere. Horretarako elkartera jo beharko duzu, helbide honetan: Nafarroa Etorbidea, 6, 20400 – Tolosa (Gipuzkoa) edo posta 
elektroniko honen bitartez: galtzaundi@galtzaundi.eus. Zure eskariari emandako erabakiarekin ados ez bazaude edo erreklamazio bat jarri nahi baduzu, kontrol aginte 
eskudunera jo dezakezu, kasu honetan, Datuak Babesteko Bulegoa (www.agpd.es).



¿QUIERES APRENDER 
EUSKERA?

PREMATRÍCULA 2021/22

¿POR QUÉ APRENDER EUSKERA?
 - Para ayudar a tus hij@s
 - Para poder desenvolverte en la calle
 - Para hablar en tu entorno
 - Para entender los medios de comunicación en euskera
 - Para encontrar trabajo
 - Para obtener un título
 - ...

En Septiembre, Aitzol Udal Euskaltegia y los euskaltegis de AEK empezarán 
el nuevo curso. Si quieres informarte  o hacer la matrícula en los cursos 
de 2021-2022,  rellena ahora tus datos, y en Septiembre, el Euskaltegi que 
corresponda se pondrá en contacto contigo.“

NOMBRE Y APELLIDOS

TELEFONO

E-MAIL

DIRECCIÓN

LOCALIDAD

LUGAR DE NACIMIENTO

IRÉ A CLASE:

Por la mañana

Por la tarde

Datu Pertsonalak Babesteko legedia betez, jakinarazi nahi dizugu zure datu pertsonalak Galtzaundi Euskara Taldearen fitxategietan jasoko direla bere jarduera aurrera 
eramateko eta zure intereseko izan daitekeen informazioa bidaltzeko. Datuak eperik gabe kontserbatuta izan daitezke. Baimena ez baduzu ematen marka jarri:    Zure 
datuak ikusteko, zuzentzeko eta ezerezteko eskubidea duzu, baita tratamenduari aurka egiteko ere. Era berean, emandako baimena edonoiz ezeztatu dezakezu, baita 
gai honi buruzko bete eskariren bat egin ere. Horretarako elkartera jo beharko duzu, helbide honetan: Nafarroa Etorbidea, 6, 20400 – Tolosa (Gipuzkoa) edo posta 
elektroniko honen bitartez: galtzaundi@galtzaundi.eus. Zure eskariari emandako erabakiarekin ados ez bazaude edo erreklamazio bat jarri nahi baduzu, kontrol aginte 
eskudunera jo dezakezu, kasu honetan, Datuak Babesteko Bulegoa (www.agpd.es).


