
GORPUTZON AUTOGESTIORAKO JARDUNALDIEN IZEN EMATE ORRIA 

DONOSTIA, AZAROAREN 3-4  

 

 

NORBERE DATUAK: 

 

Izena: 

Abizenak: 

Kontakturako emaila: 

Kontakturako telefonoa: 

 

 

TAILERRAK 

 

      ⃞          AUTOKOÑOCIEMIENTO ETA EXPLORAZIO KOLEKTIBOA (az. 3 / 16.00-20.00)  

Aludun gorputzei zuzendutako tailer honetan, esplorazio kolektiborako tartea eskainiko da.          

Dinamizatzaileen eskutik jasotako ezagutzaz baliatuz, lau pertsonako taldeetan, gorputz dinamikez          

espazio segurua lortu eta aluen esplorazioa (kanpotik zein barrutik) burutuko dugu. Amaitzeko,            

emozio, sentsazio eta hausnarketak konpartitzeko unea hartuko dugu. Parte hartzeko asmoa           

izatekotan honakoa ekartzea gomendatzen dizugu: ispilua (ahal izatekotan hankaduna), linterna,          

argazki kamera (telefono mugikorrak tailer espaziotik kanpo geratuko dira), toaila, esterila eta            

lubrikantea. Kuxina, manta eta etxean sentiarazten zaituen edozein objektu ere ondoetorriak           

izango dira.  

 

      ⃞          SEXU OSASUNA: INFEKZIOAK, PRAKTIKAK, EMOZIOAK ( az. 4 / 10.00-14.00) 

Zer dakigu gure genitalen osasunaren inguruan? Zer dakigu infekzioei buruz? Eta praktika            

sexualei buruz? Noren eskutan uzten dugu gure sexu Osasuna? Zein emozio pizten dizkigu infekzio              

genital bat izateak? Nola kudeatzen dugu? Sistemak gure gorputzetan indarkeria gauzatzeko           

hainbat bide ditu, gure gorputzaren desjabetza gure sexualitatean eragin eta kontrolatzeko bide            

nagusia izanik. Heteroarautik kanpo geratzen diren gorputz, praktika eta harremanak          

bereziki.Tailer honek gai guzti hauen inguruko hausnarketa bultzatzea du helburutzat, gorputzon           

burujabetzarako estrategia pertsonal eta kolektiboak elkarrekin sortu eta elkarbanatuz. 

 

      ⃞          DESIRAK-ERAKARTZEAK. NORBERE IRUDITEGI KOLEKTIBOAN BARRENA: 

Tailer honek tresna praktiko eta teorikoak uztartuz desira sexual normatiboa jartzen du jo             

puntuan. Honetarako, alde batetik, desiratzeko eta desiragarri sentitzeko gaitasuna indartzeko          



dinamikak planteatzen dira eta, bestetik, desira horiek praktikara eramateko orduan arauak           

markatutakoaz haratago exploratzeko gonbitea luzatzen da. Taldeak berak eskainitako         

aniztasunetik abiatuz,  desiratzeko bide berriak irudikatzeko espazioa sortuko da. 

  

 

*Ekonomikoki autogestionatuak izango diren jardunaldiak antolatzeko bidean, tailerren parte hartzaile izango garenon            

artean autogestionatzea da ideia, bakoitzak daukan aukera eta egoeratik.  

Kosteen gutxi beherako kalkuloa egin ondoren (blogean topatuko duzu zehaztasun gehiagoz:           

https://gorputzuatogestioa.wordpress.com), bakoitzak tailerreko 4.5€-ko ekarpena eginda gastuak estaltzeko moduan         

gaude. Dena den, egoera ekonomiko anitzetatik abiatzen garela jakinda, norbere esku uzten dugu bakoitzak dirutan               

egingo duen ekarpena. Interesa duzun tailerren aukeraketa egitean, zenbateko ekarpena egiteko prest zauden esatea              

gustatuko litzaiguke, minimoak estaltzeko haina bilduko dugun jakin ahal izateko. 

 

*Tailerren aukeraketa eta taldeak ixteko adostu ditugun irizpideak:  

 
-Alde batetik, antolatzaile eta kolaboratzaileentzat 10 plaza erreserbatzen ditugu tailer bakoitzean, egindako lanagatik. 

 

-Internet eta jardunaldiei buruzko informaziora sarbide murritzagoa dutenak gutxiestea sahiestu nahi dugu.            

Horregatik, izenemate orden kronologiko arrunta alde batera uzten dugu. 

 

-Plazak emateko sistema hurrengoa izango da: bi tailer aukeratzeko eskatzen dizuegu, eta interesaren arabera              

ordenatzeko (adibidez, 1-desira tailerra, 2-ITG tailerra). Bakoitza gutxienez tailer batera joan ahal izan dadin, 10 plaza                

zozketatuko ditugu (lehen epearen amaieran, urriak 5). Ahal den neurrian, tailer bateko minimoa eta 2 tailerreko                

gehienezkoa bermatzen saiatuko gara. Lehen epean plaza lortu ez dutenak, beste aukera bat izango dute, urriak 15a                 

eta gero egingo den bigarren zozketan. 

 

-Itxarote-zerrenda egongo da. Hartara, tailer batean tokia lortu baduzue eta azkenean etorri ezin izango baduzu, email                

baten bidez abisatzea eskertuko dizugu (jardunaldien data iritsi arte edozein momentutan), hala beste norbaitek zure               

plaza aprobetxatu dezan. 

 

 

Tailerraren izena  Egin dezakezun aporte ekonomikoa 

 1-(idatzi hemen interesgarriena suertatzen zaizuna)  

 2-(idatzi hemen interes ordenean bigarrena)  

 

 

OTORDUAK 

* Jardunaldietan eskainiko diren bi otorduak Txitxibitxiak (Antiguoko talde feministak) antolatuko ditu. Eskainiko den              

jana beganoa izango da.  

Larunbatean   gurekin   bazkalduko   duzu?   (menua   5€   inguru)         Bai               ⃞         Ez               ⃞  

Larunbatean   bertan   afalduko   duzu?   (bokata   4€   inguru)                           Bai                  ⃞      Ez                  ⃞  



Alergia edo intolerantziarik daukazu? 

 

 UME EDO TXAKURREKIN ETORRIKO ZARA? 

⃞ TXAKURRAK: Txakurrekin ezinbestekoa den kasuetan bakarrik etortzeko eskatzen dizuegu. Ez            

dugu zu(r)ekin bizi d(ir)en txakur(rar)en zaintzak zure etorrera galarazterik nahi baina jardunaldiak            

ospatuko diren espazioa txikia da eta ez dago denon beharretara egokitua. Pertsona heldu trans,              

emakume eta bollerei zuzendutako jardunaldiak direnez, txakurrak barruko espazioetatik kanpo          

egongo direla erabaki dugu. Guardetxe kanpoko espazio berdean egoteko aukera izango dute,            

baina kontuan izan kanpoaldean ez dagoela estalperik eta txakurren zaintzaren ardura zuena            

izango dela. 

  

⃞ UMEAK: Umeekin ezinbestekoa den kasuetan bakarrik etortzeko eskatzen dizuegu. Ez dugu             

zu(r)ekin bizi d(ir)en ume(ar)en zaintzak zure etorrera galarazterik nahi baina jardunaldiak           

ospatuko diren espazioa txikia da eta ez dago denon beharretara egokitua. Trans, emakume eta              

bollera helduei zuzendutako jardunaldiak direnez, txikienek tailer dinamikatik kanpoko espazio          

batean egoteko aukera izango dute. Antolatzaileok ezingo dugu txikientzako espazio hori           

kudeatzeko ardura gure gain hartu. Dena den, umeren batekin etortzeko ideia badaukazu jarri             

gurekin harremanetan eta hartuko dugu lasaiago hitz egiteko tartea. 

 

MUGIKORTASUN MURRIZTUA 

* Pendiente handidun baldosinez eginiko aldapa dago Guardetxeko sarbidean. Mugikortasunerako laguntza teknikorik 

erabiltzekotan, sarrera denon eskura egon daiten, antolatzaileok kotxe bidez eskainiko dugu espaziora igotzeko 

aukera. Aukera hau behar izatekotan jakinarazi mesedez.  

               ⃞            Bai 

               ⃞            Ez  

 

ZEINU HIZKUNTZA 

* Interpreterik behar izatekotan jakinarazi mesedez. 

               ⃞            Bai 

               ⃞            Ez  

 

IDIOMA 

* Jardunaldietan zehar, euskara eta gaztelania itzulpen zerbitzua eskainiko da Itzulipurdika kolektiboaren eskutik: 

Itzulpenik beharko duzu? Zein da ezagutzen ez duzun hizkuntza?  

            ⃞            Bai,   ez   duadalako                                 ⃞      euskaraz                  ⃞      gazteleraz      ulertzen 



            ⃞               Ez  

Itzulpenean laguntza emateko prest al zaude? Zein hizkuntzen artean? 

 

DUDAK/ IRADOKIZUNAK 

Duda edo galderarik daukazu? Kontuan hartu ez dugun bestelako beharrik daukazu?  

 

 

 

 


