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KANPEZUKO UDALAREN LUDOTEKAREN ZERBITZUA ERABILTZEKO 
OINARRIZKO ARAUTEGIA 

 

Xedea 

Arautegi honen xedea Kanpezuko udal ludotekaren funtzionamendurako eta 
erabilerarako arauak ezartzea da. Ludotekak bi helburu dauzka: batetik, 
bertaratzen direnak astialdian heztea; bestetik, sozializatzen eta modu 
integralean garatzen laguntzea. 

Zerbitzuaren deskripzioa 

Ludoteka Udalaren zerbitzua da: jolaserako berariaz prestatutako espazio 
batean haurrentzako jostailuak, jokoak, liburuak eta beste material ludiko 
batzuk daude, eta programazio sozio-kulturala eta hezkuntzakoa prestatzen da, 
helburu nagusitzat hartuta haurrak beraien denbora librean jolastuz garatzea. 
Ludotekaren jarduna eskualdeko baliabideekin koordinatzen da eta jardueretan 
begiraleak aritzen dira. 

Ludoteka haurrentzako eta nerabeentzako jolaserako espazioa eta hezkuntza 
zerbitzua da. Hauexek dira beraren xedeak: haurren eta gaztetxoen parte 
hartzea sustatzea; aisia eta denbora librerako aukerak eskaintzea; jolasaren 
eta zenbait lantegi eta jardueraren bidez haurren eta nerabeen garapen 
integrala bultzatuko duten baloreak, jarrerak eta jokaerak sustatzea; helburu 
horietan heldu arduratsuek parte hartzea. 

Horrez gainera eskolatik kanpo euskaraz bizitzeko eta euskara sustatzeko 
lekua ere bada. 

0 - 16 urte bitartekoen aisialdiko hezkuntza beharrizanak asetzeko zerbitzu hau 
doakoa da. 

Ludotekan 52 pertsona egon daitezke gehienez. 

Helburuak 

- Jolas ingurune batean, haurren eta gazteen garapen kognitiboa, 
psikomotorra, afektiboa, soziala eta hizkuntzakoa sustatzea ahalik eta modurik 
osasuntsuenean. 

- Haurrei eta gazteei laguntzea irudimena eta sormena lantzen jokoaren bidez. 

- Jokoa ez ezik, batez ere komunikazioa, talde lana eta elkarrekiko begirunea 
ere bultzatzea. 

- Elkarbizitzaren alde egitea elkarrekiko errespetua nagusi den giroan. 
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Ludotekak bete beharreko helburu orokorrak: 

- Nortasunaren osoko garapena parte hartze ludiko eta hezitzailearen bidez. 

- Haurrei eta gazteei beren kideekin sozializatzen eta harremanak ezartzen 
laguntzea, jolasa oinarrizko faktorea dela. 

Erabiltzaileen adina 

Ludoteka 0 - 8 urte bitarteko haurrentzat eta 9 - 16 urte bitarteko gazteentzat 
da; 8 urtetik beherako umeak pertsona heldu arduradun batekin joan behar 
dira. 

Eskaintzen dituen zerbitzuak: 

- Eskueran diren jostailuak: zerbitzu honi esker bakoitza bere nortasunaren 
arabera eta bere erara jolastu daiteke; hori dela eta, eremu desberdinak 
prestatuko dira. 

- Jokoak: begiraleari eskatu behar zaizkio. 

- Gizartea eta kultura sustatzeko jarduerak: astialdiko hezkuntza jarduerak, 
helburutzat giza balore jakin batzuk sustatzea daukatenak: emakumeen eta 
gizonen arteko berdintasuna, kultura desberdinen elkarbizitza, ingurumena 
zaintzea eta errespetatzea, eta elkarbizitza. 

- Lantegietan parte hartzea: doakoak izango dira denak eta gaiak 
programazioan finkatuko dira. 

- Teknologia berriak: instalazioetan Interneterako wi-fi konexioa dago, doan. 

Jarduerak 

Jarduera guztiak hilka antolatuko dira; ordutegiak blokearen arabera aldatu 
ahal izango da, erabiltzaile guztiek eduki dezaten aukera ikastaro, solasaldi eta 
jardueretan izateko. 

Ludotekako programan jarduera hauek sartuko dira: 

* Jokoak. 

* Lantegiak. 

* Proiekzioak. 

* Hitzaldiak. 

* Ipuin kontalariak. 

* eta abar. 



AYUNTAMIENTO DE 
CAMPEZO 

(ALAVA) 
 

KANPEZUKO 
UDALA 
(ARABA) 

 

Plaza Samuel Picaza 1 C.p.: 01110 Santa Cruz de Campezo (Alava). Tlfno.: 945.405443. Fax: 945.405444. e-mail: campezo@campezo.eus 

 

Ludotekako langileak eta beraien egitekoak. 

Ludotekaren arduradunak titulu tekniko egokia eduki behar du (hauxe 
gutxienez: Pedagogiko Lizentziatura; Irakasleen Diplomatura haur hezkuntzan, 
terapia okupazionalean, animazio soziokulturalean edo aisia eta astialdiko 
begiraletzan) eta horri dagokion euskara titulua ere bai (gutxienez HE1). 

Udalak kontuan eduki ahal izango ditu hauek guztiak: hizkera eta irudi sexistak 
ez erabiltzea eta hori nola egin jakitea, berdintasunaren arloko prestakuntza, 
eta genero ikuspegia txertatzea jardueren eta lantegien programazioaren 
plangintzan, garapenean eta burutzapenean, jarraipenean eta ebaluazioan. 

Arduradunak ondoko helburu hauek lortzeko egin behar du lan: 

a) Pertsonen arteko komunikazioa erraztea. 

b) Parte hartzea eta asoziazionismoa sustatzea. 

c) Sormena bultzatzea. 

d) Gizarteratzea, elkartasuna, askotarikotasunarekiko errespetua eta 
berdintasuna sustatzea. 

e) Hezkuntza behar bereziak hautematea. 

f) Naturari eta ingurumenari errespetua izatea sustatzea. 

g) Arau hauek bete daitezen zaintzea (betetzen ez badira, neurri egokiak ezarri 
ahal izango dira betetzeko). 

Jarduerak, asteko plangintza, jendearen arreta eta udal administrazioarekiko 
harremanak zuzendu eta koordinatu behar ditu; besteak beste: 

Antolakuntza: 

- Beste erabiltzaile batzuk hartzea: harrera egitea, ludotekaren berri eta 
zerbitzuaren inguruko informazioa ematea, eta orientazioa eskaintzea. 

- Materialen inbentarioak egitea, sailkatzea eta katalogatzea. 

- Jarduerak eta programak diseinatzea, gauzatzea eta jarraipena egitea 
plangintzak ebaluaziora arte. 

Hezkuntza: 

- Pertsonen arteko komunikazioa erraztea. 

- Parte hartzea bultzatzea. 

- Sormena bultzatzea taldearen barruan. 
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- Hezkuntza behar bereziak hautematea. 

- Josteta animatzea eta giro atsegina eta lasaia sortzea. 

Animazioa: 

- Animazio soziokulturaleko jarduerak prestatzea eta burutzea. 

- Taldeko programa eta jarduera ludikoak sortzea, antolatzea eta egitea. 

- Proiektuak gauzatzea, lana programatzea eta emaitzak ebaluatzea jarduna 
berritzeko. 

- Taldekideak adoretzea beren kabuz suspertzeko. 

Jardun arauak: 

- Erretzea debekatuta dago. 

- Ludotekako materiala ezin da kanpora atera. 

- Jolaserako material bakoitza beraren tokian gorde behar da jokoa 
amaitutakoan; hori egitea ezinbestekoa da beste joko bat eskatzeko. 

- Erabiltzaileek nornahik erabiltzeko moduko materialak biltzen lagundu behar 
dute, ahal duten heinean, bakoitzak berak erabilitakoak. Umeen gurasoek bildu 
behar dituzte materialak, bai eta jolaslekuak atondu ere. 

- Ezin da jan piparik, kakahueterik ez bestelako janari oskoldunik. 

- Ludotekako instalazioetan eta korridoreetan ezin da korrika egin. 

- Bizikletak, patineteak eta baloiak ludoteka sarreran utzi behar dira. 

- Eremu jakin batean (haurren txokoa) ezin da oinetakoekin sartu; oinetakoak 
berariaz jarritako armairu batean utzi behar dira. 

- Jolaskideen jokoak eta jarduerak errespetatu behar dira; ezin dira besteen 
jokoak eragotzi. 

- Zerbitzua erabiltzen dutenek joko materialak eta altzariak ondo erabiltzeko 
ardura hartu behar dute, gaizki erabiliz narriatu ez daitezen. 

Zerbait gaizki erabilita narriatzen bada, erabiltzaileak haren kostua ordaindu 
beharko du edo berria erosi. 

- Erabiltzaileek sortzen den zaborra birziklatzen lagundu behar dute; horrela 
ingurunearekiko errespetua eta ingurunearen zaintza bultzatuko dira. 
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- Ludotekako mahai jokoak erabiltzeko ezinbestekoa da bazkide txartela 
edukitzea. Txartela eskuratzen duenak materiala zentzuz erabiltzeko eta 
egoera onean itzultzeko ardura hartzen du. Bazkide txartela eskuratzeko hauxe 
egin behar da: 

- Inskripzio fitxa bete; umearen izena eta adina adierazi behar dira. Inskripzioa 
modu ludikoan egingo da ludotekan, berariaz prestatuko diren lantegietan. 

- Txartela doakoa da. 

- Txartelak begiraleak gordeko ditu; horretarako abenduaren 13ko 15/1999 
Legeak, datu pertsonalak babestekoak, ezartzen dituen baldintzak beteko ditu. 

- Funtsezko helburu hauek sustatu behar dira: partekatzea eta errespetatzea. 

- "Haurren txokoa" errespetatu behar da: ezin da sartu 4 urtetik gorako umerik. 

- Ludoteka eta liburutegia espazio berean daude; beraz, eremuak errespetatu 
behar dira, bakoitza bere xederako erabili behar da eta liburutegian isilik egon 
behar da. 

- Instalazioetan botikina dago. 

Kanpezuko Udalak ez du bere gain hartuko inolako erantzukizunik erabiltzaileei 
ezer lapurtuz gero, ez eta haiek ezer galduz gero ere. 

Kanpezuko Udalak ez du bere gain hartuko inolako erantzukizunik 
erabiltzaileen ezbeharrengatik, ezbeharra instalazioen akats bategatik 
gertatzen denean izan ezik. 

Egutegia eta ordutegia 

Ludoteka zerbitzuaren jardunean bi ziklo egongo dira urtean; egutegia Udalak 
ezarriko du eta jarduerak hasi baino lehen jakinaraziko da. 

Erabiltzaileen eskubideak eta betebeharrak. 

Eskubideak: 

- Udal ludoteka erabiltzea, hain zuzen ere bertako ondasunak eta zerbitzuak. 

- Programatutako lantegiei eta jarduerei buruzko informazioa eskatzea. 

- Ludotekan egiten diren jardueretan parte hartzea eta instalazioak eta 
materialak berdintasun erregimenean erabiltzea. 

- Usteak, proposamenak eta kexak aurkeztea eta erreklamazioak edota 
iradokizunak egitea, bai zerbitzua kudeatzen duten langileei, bai Udalari. 

Betebeharrak: 
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- Ludotekako ondasunak eta zerbitzuak behar bezala erabiltzea, bai 
instalazioak, bai materialak. 

- Eremuak errespetatzea (haurren txokoa eta liburutegia). 

- Ludoteka erabiltzeko arautegia betetzea. 

- Zentrora sartzeko eta handik irteteko, ezarritako ordutegia errespetatzea. 

- Erabiltzaileek ezin dute sartu ludotekan kanpotik ekarritako bizikletarik, 
patineterik ez baloirik. 

- Gainerako erabiltzaileak eta zerbitzuaren ardura duten langileak 
errespetatzea. 

- Zerbitzuko arduradunek instalazioen eta materialen erabilerari eta 
programatuko jardueren garapenari buruz ematen dituzten jarraibideei eta 
aginduei jaramon egitea. 

Osasuna: 

- Gaixotasun baten zantzurik (sukarra, beherakoa, konjuntibitisa, pedikulisia -
zorriak- edo infekto-kutsakorren bat edukiz gero, hobe umeak eta gazteak 
ludotekara joaten ez badira. 

- Ludotekaren erabiltzaileen higiene pertsonala zaindu behar da. 

(Jostailuak, jokoak eta liburuak ez zikintzeko, erabili baino lehen eskuak garbitu 
behar dira / Neguan zapatak astindu behar dira sarrerako oin zatarrean / 
Aterkiak...) 

Gatazkak konpontzea. 

Arautegi honetan arautzen ez den gatazkaren bat gertatzen bada, Udalak 
adostasunez konpontzearen alde egingo du, hau da, ahaleginak egingo ditu 
kontrako jarrerak bateratu eta alderdi guztiak asetzen dituen konponbidea 
aurkitzeko, elkarrekin lanean jarraitu ahal izateko helburu komunak lortzeko 
bidean. 

Arau-hausteak. 

Arau haustea da arautegi honetan ezartzen diren betebeharretako bat ez 
betetzea, osorik zein zati bat. 

Arau hauste arinak dira: 

- Instalazioak eta materiala behar den ardurarekin ez erabiltzea. 

- Zerbitzuaren arduradunen jarraibideei eta aginduei kasu ez egitea. 
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Honako hauek arau hauste larriak dira: 

- Arau hauste arinak behin eta berriro egitea. 

- Gainerako erabiltzaileak ez errespetatzea. 

- Zerbitzuaren arduradunak ez errespetatzea. 

- Ludotekako instalazioei edo materialei nahita kalte egitea. 

- Giroa nahastea eta programatutako jarduerak ondo egitea eragoztea. 

Arau hauste oso larriak dira: 

- Arau hauste larriak behin eta berriro egitea. 

Zehapenak. 

Arau hauste arina egiten duena ludotekatik kanporatuko da astebeterako. 

Arau hauste larria egiten duena ludotekatik kaleratuko da hilabeterako; horrez 
gainera, bidezkoa izanez gero, materialei edo instalazioei egindako kalteen 
kostuaren besteko isuna ezarriko zaio. 

Arau hauste oso larria egiten duena behin betirako kaleratuko da; horrez 
gainera, bidezkoa izanez gero, materialei edo instalazioei egindako kalteen 
zenbatekoa hala biko isuna ezarriko zaio. 

Norbaiti errespetua galduz gero, besteekin erasokor jokatuz gero eta antzeko 
kasuetan neurri egokiak ezarriko dira, eta gerta liteke ludoteka erabiltzeko 
eskubidea galtzea ere. 

 


