


Hausnarketarako, sendotasunerako eta topaketarako 
tokia da Pasaiako Jabetze Eskola (PJE!). Emakumeok 
geure eskubideen jabe egiteko, gure bizitzetan 
autonomia eta konfiantza izateko eta beste 
emakumeekin sareak sortzeko espazioa da. 
Hori lortzeko asmoz gure errealitatea ikuspegi 
feministatik aztertuko dugu eta berau aldatzeko 
tresnak eskuratuko ditugu. Jendarte justuago 
baterantz urratsak emango ditugu. 

PJE! tresna bat da Pasaiako emakumeak antolatu eta 
saretzeko. Alde horretatik, errealitatera egokitzea 
dagokio, eta horregatik, bederatzigarren ikasturte 
honetan, ikastaro eta talde iraunkorrez gain, tailer 
zehatzak antolatu dira, hiru hileko eskaintza eginez. 

-------------------------------------------------------

Covid 19a dela eta, azpiegitura egokituko da eta 

segurtasun protokoloak beteko dira. Ez gelditu 

etxean, zatoz eta batu! 

 

JABETZE ESKOLA
PASAIAKO EMAKUMEENTZAT



 

INFORMAZIOA ETA IZEN-EMATEA

IZENA EMATEKO EPEA
irailaren 8tik 25era.

NON EMAN BEHAR DA IZENA:
*HAZeko bulegoetan entregatu izen-emate fitxa beteta: 
eskuorri honetan, web gunean edo HAZeko bulegoetan 
eskura dezakezu fitxa.
*Pasaiako Udaleko zerbitzu telematiko bidez.

Jarduera guztiak doakoak izango dira, eta haurtzaindegia 
izango da. Zerbitzu hori erabiltzeko aurretik izena eman, 
eta eskaera egin behar da.

Informazio gehiago:
Pasaiako Udalaren Berdintasun Arloa
Euskadi etorbidea, 27, behea
943 34 40 34 (Luzapena: 910)
berdintasuna@pasaia.net
Web-orria: htpp://www.pasaia.net
 

BEHARREZKOA IZANGO DA IZENA EMATEA



Autoestimua jabekuntza-prozesuan oinarritzen 
den ezinbesteko zutabea da. Lantegi honen 
bitartez, ulertzen saiatuko gara emakumeengan auto-
estimua nola eraikitzen den; jasotzen 
ditugun mezuen artetik, ahalduntzen eta 
laguntzen digutenak zeintzuk diren bereiziko 
dugu, eta gure trebetasunak zeintzuk diren 
landuko dugu. Eta zaintza eta autokonfiantza 
oinarritzat hartuta, geure buruarekin harreman 
ona sortuko dugu.   

ikastaroak

1. AUTOESTIMUA ETA JABEKUNTZA 

URRIAREN 4ETIK ABENDUAREN 20RA
10 SAIO
ASTELEHENA
15:00-16:30
TRINTXERPEKO ALKATEORDETZA
PEPA BOJÓ
GAZTELANIA



Autoestimua jabekuntza-prozesuan oinarritzen 
den ezinbesteko zutabea da. Lantegi honen 
bitartez, ulertzen saiatuko gara emakumeengan auto-
estimua nola eraikitzen den; jasotzen 
ditugun mezuen artetik, ahalduntzen eta 
laguntzen digutenak zeintzuk diren bereiziko 
dugu, eta gure trebetasunak zeintzuk diren 
landuko dugu. Eta zaintza eta autokonfiantza 
oinarritzat hartuta, geure buruarekin harreman 
ona sortuko dugu.   

Praktika honen bitartez, nork bere burua 
ezagutzeko tresnak eskuratzen dira, eta harreman 
hobeak izaten dira. Lantegi honetan, ariketa 
praktikoak egingo ditugu, hitzaren, meditazioaren, 
bistaratzearen eta gorputzaren mugimenduaren 
bitartez.   

ikastaroak

2. MINDFULLNESS

URRIKO LEHEN ASTEAN HASIKO DA ETA 2022EAN 

ERE JARRAIPENA IZANGO DU 
VEGA AYLLÓN
GAZTELANIA

HASIERA TALDEA
Lehenengo aldia baduzu, hau da zure taldea

ASTEAZKENA
10:00-11:30
TRINTXERPEKO ALKATEORDETZA

JARRAIPEN TALDEAK

ANTXOKO KULTUR ETXEA
ASTEARTEA
10:00-11:30

TRINTXERPEKO ALKATEORDETZA
ASTEARTEA
17:00-18:30

OSTEGUNA
10:00-11:30

OSTEGUNA
18:00:19:30

1. 2.

3. 4.



Sormena eta artea abiapuntutzat hartuta eta 
jolasaren eta era askotariko tekniken bidez, 
emakumeon jabekuntzarako baliagarri izango 
den espazioa sortuko dugu. Aske adierazteko 
eta esperimentatzeko gunea izango da, gure 
gogoa eta gorputza osatzeko eta bizkortzeko 
erabiliko duguna eta gure egunerokoan 
baliagarria izango dena.

ikastaroak

3. SORMENA GARATUZ, 
OSATU ETA INDARTU

URRIAREN 5ETIK 2022KO MARTXOAREN 29RA
22 SAIO
ASTEARTEA
17:00-19:00
DONIBANEKO KULTURGUNEA 
IZARO MARIEZKURRENA ETXABE
ELE BITAN



Aluaren eta zoru pelbikoaren funtzionamendua eta 
autoezagutza lantzeaz gain, tailer honetan hainbat 
ariketa landuko dira zoru pelbikoa indartzeko eta 
tonifikatzeko, haurdunaldian prebentzio lana 
egiteko, disfuntzioak identifikatu eta prebenitzeko 
(besteak beste, gernu ihesa) eta bizi kalitatea 
hobetzeko. Adin guztietako emakumeentzako 
ikastaroa da. Helburua da prebentzio lana egitea, 
gorputza ezagutzea eta ahalduntzea. 

tailerrak

1. ZORU PELBIKOA LANDU

URRIAK 8TIK ABENDUAREN 10RA
10 SAIO
OSTIRALA
10:00-11:30
SAN PEDROKO UDAL GIMNASIOAN
ANE ETXEBERRIA 
ELE BITAN



Lau topaketa hauek nork bere burua ezagutzeko 
guneak izango dira. Beroietan gure espazio 
pertsonalaren lanketa ez ezik, bikote-lagunarekin, 
seme-alabekin eta lagunekin partekatzen dugun 
espazioaren lanketa ere egingo dugu. Hartara, gure 
bizimodurako maitasunari eta harreman afektiboei 
buruzko beste ikuspegi, planteamendu eta diskurtso 
batzuk entzungo eta eratuko ditugu. Horrekin batera, 
harremanetarako, eta lankidetzarako, elkarlanerako 
eta laguntzarako sareak bultzatuko ditugu, 
emakumeen arteko jakituriak eta esperientziak 
partekatzeko. 

tailerrak 

2. HARREMAN AFEKTIBOAK, 
TRATU ONA ABIAPUNTU IZANDA

URRIAREN 6 - 13 - 20 - 27  
4 SAIO
ASTEAZKENA
15:00-17:00
TRINTXERPEKO ALKATEORDETZA
MARA-MARA ELKARTEKO KONTXI LOPEZEN ESKU  

GAZTELANIA



Lau topaketa hauek nork bere burua ezagutzeko 
guneak izango dira. Beroietan gure espazio 
pertsonalaren lanketa ez ezik, bikote-lagunarekin, 
seme-alabekin eta lagunekin partekatzen dugun 
espazioaren lanketa ere egingo dugu. Hartara, gure 
bizimodurako maitasunari eta harreman afektiboei 
buruzko beste ikuspegi, planteamendu eta diskurtso 
batzuk entzungo eta eratuko ditugu. Horrekin batera, 
harremanetarako, eta lankidetzarako, elkarlanerako 
eta laguntzarako sareak bultzatuko ditugu, 
emakumeen arteko jakituriak eta esperientziak 
partekatzeko. 

URRIAREN 6 - 13 - 20 - 27  
4 SAIO
ASTEAZKENA
15:00-17:00
TRINTXERPEKO ALKATEORDETZA
MARA-MARA ELKARTEKO KONTXI LOPEZEN ESKU  

GAZTELANIA

2. INDARKERIARIK GABEKO ESPAZIOA: 
AUTOLAGUNTZA TALDEA

Pasaian bizi diren 18 urtetik gorako emakume 
migratzaileei zuzendua. Astero biltzen gara 
(gune librea eta malgua da) eta elkar ezagutza, 
bizikidetza, eta hizkuntza eta kultura aniztasuna 
lantzen ditugu.
Emakume migratzaileen artean elkarri laguntzeko 
eta elkartasuna sustatzeko taldea da, eta osasun 
fisiko eta emozionala hobetzea ere badu helburu.  
Hau da zure taldea!

IKASTURTE OSOA
ASTEAZKENA 
17:00-19:00
TRINTXERPEKO ALKATEORDETZA
MIGRAZIO ETA ANIZTASUN ARLOA; 
ETA BERDINTASUN ARLOA

taldeak

1. JATORRI ASKOTARIKO 
EMAKUMEEN TALDEA

Indarkeriarik gabeko bizitza bizitzeko asmoa 
dugun askotariko emakumeek osatutako taldea.
Taldearen laguntzaz, nork bere erabakiak hartzen 
ditu, norberaren errealitate, baliabide eta indarren 
arabera.

Asteroko taldea ikasturte osoan. 



Emakumeen artean topaketarako eta 
hausnarketarako abian jartzen den gunea da. 
Alderdi pertsonalean, hazteko lanketa bat eginez, 
gure bizitzetako kalitatea hobetuko dugu. Nork 
bere burua zaintzeko toki bat eraikiko dugu, 
sentipen desatseginak eraldatzeko, elkar 
zaintzen ikasteko eta hobeto sentitzeko ez ezik, 
kontzientzia handiagoz ere elkar maitatzeko.

IKASTURTE OSOAN
ASTELEHENA
10:30-12:30 
ANTXOKO KULTUR ETXEA
KONTXI LÓPEZ

taldeak

3. ONGI ZAINTZEN ETA 
MAITATZEN IKASTEKO TALDEA



Emakumeak elkarrekin korrika egiteko taldea 
da. Emakumeak jarduera fisikoan eta kirol arloan 
ahalduntzeko, eta emakumeen osasuna hobetzeko 
espazioa izango da. Era berean, sareetan beste 
emakume batzuekin batera, norberaren ahalmenak, 
mugak, erronkak eta zailtasunak partekatuko 
dituzte. Finean, emakumeen autonomia, konfiantza 
eta bizitzak hobetzeko bide izan nahi du taldeak. 

Ez duzu korrika egiteko ohiturarik izan beharrik. 
Ahalmen, nahi eta gogoa baduzu, animatu!

IKASTURTE OSOAN

EGUNAK:
•Astearteetan 19:00etatik 20:00etara 
Ibaiondo pilotalekuan
•Asteazkenetan 11:00etatik 12:00etara 
Ibaiondo pilotalekuan
•Ostegunetan 19:00etatik 20:00etara 
San Pedroko udal gimnasioan

Prestatzailea: Sara Dorronsoro Alegria. Pasaiako 
Jabetze Eskola eta Pasaia Badia Aktiboa ekimenek 
elkarlanean sustatutako taldea.

Oharra: norberak aukeratuko du zein egunetan 
parte hartu nahi duen, pare bat egunetan egitea 
gomendatzen den arren.

taldeak

4. EMAKUMEAK KORRIKALARI 



Elkarrekiko ezagutza, bizikidetza, eta kultura 
eta hizkuntza aniztasuna bultzatzeko espazioa, 
emakumeen arteko laguntza- eta elkartasun-sareak 
sortzeko. Berdintasun, eta kultura eta hizkuntza-
aniztasunari buruzko prestakuntza gunea.

IKASTURTE OSOA
URRIAK 8 - AZAROAK 5  

17:30-20:00
TRINTXERPEKO ALKATEORDETZA
MIGRAZIO ETA ANIZTASUN ARLOA; 
ETA BERDINTASUN ARLOA

sareak sortzen

JATORRI ASKOTARIKO EMAKUMEEK 
ELKAR EZAGUTZEKO GUNEA



EMAKUME PASAITARREN 

JABEKUNTZA ETA PARTE-HARTZEA 

SUSTATZEN DUTEN EMAKUMEEN 

ELKARTEAK ETA TALDEAK

Bekoz Beko Antxoko elkartea da. Emakumearen 
berdintasunaren alde eta indarkeria sexistaren aurka 
ari da lanean 2006tik aurrera. 

TAILERRAK:

* Virginia Imaz: sormena jabekuntzaren tresna gisa. 
Sormena egunerokoan neure buruarekin ongi egoteko 
eta ingurukoekin dudan harremana hobetzeko.

Irailaren 25ean, urriaren 2an eta 9an 
9:30etik 13:30era.

* Grace Karen Sandoval: mugikorrarekin egindako 
argazkiak hobetzen. 4 edo 5 larunbatetan. Zehazteke

* Joskintza. Arropa berrerabiltzea. Zehazteke.

* Belén Forniés: Berdintasun tailerra. Datak zehazteke. 

INFORMAZIOA ETA IZEN-EMATEA
bekozbeko@bekozbeko.com
679332411 (Izaskun Barbier) edo 
Elokaldetodas Zumalakarregi 7an.

BEKOZ BEKO ELKARTEA



Lagun Artea Pasai Antxoko taldea da, eta bertako 
emakumeen parte-hartzea bultzatzeko ikastaroak 
antolatzen ditu.

MINDFULNESS 
ETXEKO EKONOMIA
GIMNASIA
JOSKINTZA TAILERRA
LAGARTERA BORDATUAREN TAILERRA

INFORMAZIOA ETA IZEN-EMATEA
Rosa María Vilá 660428357 eta Belly Serradilla 645713985

.

LAGUN ARTEA ELKARTEA

OLIO MARGOLANAK
ESKULANAK
JOSTE-LANAK: puntua

INFORMAZIOA ETA IZEN-EMATEA
Pilar Otaño 943643167 eta Mertxe 943516301

Tokia: egoitza soziala.
Axular plaza. Antxo

KEXALDI ELKARTEA



Antxoko emakume gazteen talde feminista.
Harremanetarako:
harremantxo@gmail.com

San Pedroko emakume elkartea. Kirol-jarduerak 
eskaintzen dituzte.

PILATESA
GAP
ZUMBA 

INFORMAZIOA ETA IZEN EMATEA
Mariaje
688624807
Izena emateko epea:
Irailetik aurrera.
Tokia: San Pedroko udal gimnasioa.

CONCEPCIÓN ETXEBERRIA ELKARTEA 

HARREMANTXO KOLEKTIBO FEMINISTA

Pasaiako Berdintasun Arloaren eskutik sortutako 
emakume taldea. Berdintasun Mahaian eta PJE!-n 
hasieratik parte hartzen dute, eta gainerako 
ekimenetan ere kolaboratzen dute. 

TOPAKETA



Pasaiako elkartea, ingurune komunitarioetan, hezigarrietan 
eta terapeutikoetan bitartekotza artistikoa garatzen 
diharduena. Gure pedagogia arteetatik, adierazpenetik 
eta sormenetik hornitzen da, ezinbesteko tresnak baitira 
garapen sozialerako, osasunaren sustapenerako eta 
aniztasunean oinarri duen elkarbizitzarako. 

Gure ustean, gorputza kontzeptu zabala eta askotarikoa 
da. Diziplinarteko ikuspegi batetik abiatuta, hausnartzea 
interesatzen zaigu, gorputzaren nozioei buruz eta gorputzak 
bizi garen errealitatean zein toki hartzen duen bitartekotzan. 
Indibidualtasunaren eta kolektibotasunaren elkarreraginean 
enfasi berezia egiten da, jokaerak, tresnak eta jakituria 
praktikoak sortzeko; ezagutza, esperientzia eta ikaskuntza 
eten gabe entzunez eta landuz. 

Pasaiako Berdintasun, Migrazio eta Aniztasunaren Arloarekin 
elkarlanean proiektuak garatu ditugu: “Dantza komunita-
rioa”, koreografia sortzeko tailerra; “Ser vistas” sormen 
kolektiboko murala. Berdintasun Mahaian parte hartzeaz 
gain, jatorri askotariko emakumeen taldean ari gara esku 
hartzen, “Gorputza eta Mugimendua” tailerretan. 

entreorillascomunidad@gmail.com

BIXI BIXI

Donibaneko kultur elkartea, zeinetan azkenengo urteetan 
hainbat ekimen feminista antolatu dituzten, besteak beste, 
Autodefentsa Feminista ikastaroak Berdintasun Arloarekin 
elkarlanean edota maskulinitate tailerrak.  
 
bixibixi.k.e@gmail.com

ENTRE ORILLAS


