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1.- SARRERA ETA HELBURUAK 
 
2010eko otsailaren 11ko datarekin sartu zen Eusko Legebiltzarreko Erregistro Orokorrean legez 
besteko proposamenari egindako transakzio-zuzenketa. Horren arabera, “Eusko Jaurlaritzari 
eskatzen zaio EAEko neska eta mutilentzako oporretako aisialdi eta astialdirako baliabideen 
mapa bat lantzeko, hurrengo ikasturte akademikoa hasi aurretik —hainbat administrazio eta 
erakundetan landu izan dira orain arte—; behin mapa hori landu eta gero, alderdi horri 
dagokionez, bizitza pertsonala, familia eta lana bateragarri egiten lagunduko duen programa bat 
lantzeko erabiliko da mapa hori”. 
 
Aisialdi eta astialdirako baliabideen artean sartzen dira aisialdia eta hezkuntza-esperientzia 
bateratu eta norberaren garapena lortzeko espazio gisa eskaintzen dituzten gailuak, programak 
eta proiektuak. Hezkuntza-esperientziarekin lotzen da, horrenbestez, aisia, eta egokia da, 
gainera, harreman pertsonalen arloa zabaltzeko, potentzialtasunak garatzeko, ondo pasatzeko 
oinarrizko beharrei behar den bezala erantzuteko eta oreka fisikoa eta psikikoa lortzeko, eta, 
horrez guztiorrez gain, inguruko hezkuntza eta kulturako elkarteetan parte hartzeko bideak 
errazteko balio du. Ikuspegi horretatik, aisialdi eta astialdirako baliabideak hezkuntza aktiboa, 
askatzailea, integrala, sozializatzailea eta mailakakoa sustatzen duten espazioak dira; horrez 
gain, familiei oporretan antolatzen laguntzeko espazioak ere badira.  
 
Orain aurkezten den dokumentu hau Euskal Autonomia Erkidegoan haur eta nerabeentzat 
(18 urtetik behera) egiten den oporretarako aisialdi eta astialdirako baliabideen 
eskaintzaren —eskaintza publiko eta pribatuaren— hurbilketa sistematizatua egin duen 
proiektuaren azken txostena da. Guztiarekin, informazio egokia eta eguneratua bildu nahi izan da 
dokumentuan, bizitza pertsonala, familia eta lana bateragarri egiten lagunduko duen programa 
bat osatzeko lagungarri izango den xedearekin. 
 
Honako hauek dira helburu orokorrak: 
 

1- Eskaintzaren mapa bat lantzea. Funtsezko eskaintzaren karakterizazioa barne hartuko 
da eta, beste batzuen artean, honako funtsezko aldagai hauen araberakoa izango da 
karakterizazio hori: erakunde antolatzailea, jarduera mota, kokapena, erakunde 
kudeatzailea, parte-hartzaileen adina, datak, ordutegia, plaza kopurua, hizkuntza, 
prezioa, jardueren jarraipena, eta abar. 

 
2- Erabilgarri dauden baliabideak dagokien tipologiaren arabera sailkatzea. 

 
3- 2011-2015 Familiei Laguntzeko III. Planaren diseinuaz arduratuko den lan-taldeari 

informazio kritikoa ematea, hartara, berau kontuan hartuta plangintza txukun eta antolatu 
bat egiteko (eskaintzak elkarri gainjartzea edo izan daitezkeen hutsuneak ekiditeko). 

EDE Fundazioaren Informazio, Dokumentazio eta Azterketa Sozialen Atalak landu du proiektua 
eta Gazteen Euskal Behatokiak koordinatu, Eusko Jaurlaritzako Gazteria eta Gizarte Ekintza 
Zuzendaritzak eta Familia eta Komunitate Politikarako Zuzendaritzak egindako eskaerari 
erantzunez. 
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2.- AZTERKETAREN XEDEA MUGATZEA 
 
EAEko haur eta nerabeentzat oporretan eskaintzen diren aisialdi eta astialdiko baliabideak —
publikoak eta pribatuak— dira lan honek egiten duen azterketaren xedea. 
 
Edozein ikerketak berezkoak dituen mugak aintzat hartuta eta, kasu honetan, ikerketak berak 
dituen ezaugarriak aintzat hartuta, lehenik eta behin aztertuko den xedea mugatu nahi izan da. 
Zentzu horretan, honako alderdi hauek hartu behar dira kontuan: 
 

- Lan honetan haurrak eta nerabeak aipatzen direnean, 0 eta 18 urte arteko biztanleria 
bakarrik barne hartzen da, otsailaren 18ko 3/2005 Legeak, haurrak eta nerabeak 
zaintzeko eta babesteko denak, ezarritakoaren arabera.  

 
- Aisialdi eta astialdirako baliabideen artean sartzen dira aisialdia eta hezkuntza-

esperientzia bateratu eta norberaren garapena lortzeko espazio gisa eskaintzen dituzten 
gailuak, programak eta proiektuak1.  

 
Definizio horren arabera, tipologia askotariko baliabideak erabil daitezke, eta orain 
proposatzen den ikerketak dituen mugak kontuan hartuta, ezinezkoa litzateke datu 
zehatz eta egokiak erabiliko direla ziurtatzea, hortaz, dagokigun azterketaren xedea 
zehazteko, irizpide mugatzaile bati jarraitu zaio eta, horren arabera, aurretiko izen-
ematea eskatzen ez duten baliabideak azterketatik kanpo utzi dira. Horrenbestez, 
azterketa mugatzeaz gain, azterketari dagozkion helburuak betetzera bidean garrantzi 
berezia duen informazio mota jakin bat —hala nola plaza kopurua, prezioa, jardueraren 
iraupena eta abar— lortzeko eraginkortasuna irabazten da.  

 
- Oporraldia esatean Gabonak, Aste Santua eta udako oporrak ulertu behar da. 

 
- Ekimen publikoko eskaintzaren barruan daude EAEko hiru foru-aldundien, udalen eta 

udalaz gaindiko entitate (mankomunitate) guztien baliabideak. 
 

- Ekimen pribatuko eskaintzari dagokionez2, barnean hartzen dira aurrezki-kutxek3, 
aisialdiko federazioek eta hezkuntza-federazioek gizarte-ekintzara bideratzen dituzten 
baliabideak, lanaren esparruan erreferentziazko entitatetzat jo daitezkeen heinean4. 

 
- 2010eko informazioari dagokionez, Aste Santuko oporretan eta udako oporretan 

egindako eskaintzaren datuak barne hartzen ditu lanak; 2009/2010 urteko datuak dira, 
bestalde, Gabonetako oporretan egindako eskaintzaren kasuan. 

                                                 
1 Ez dira kontuan hartuko prestakuntza-izaera hertsia duten ikastaroak. 
2 Erakunde pribatuak mugatu behar izan dira, ezinezkoa baita gaur egun aisialdi eta astialdiko baliabideak garatzen eta kudeatzen dituzten 
irabazi-asmoko eta irabazi-asmorik gabeko erakunde guztiei galdetzea. Hala ere, lehen-mailako informazio-iturri gisa kanpoan utzi badira ere, 
horrek ez du esan nahi garatzen duten jarduera kontuan hartu ez denik; izan ere, kudeatzen dituzten baliabide asko eta asko ekimen publikoko 
baliabideak dira (eta aurreko puntuetan barne hartzen dira). Informazioa biltzeko fitxan bereizita jarriko dira erakunde antolatzailea eta erakunde 
kudeatzailea, mapa lantzeko orduan informazio hori kontuan hartzeko. 
3 EAEn jarduera esanguratsua garatzen duten aurrezki-kutxak bakarrik hartuko dira kontuan. 
4 Aisialdiko taldeek, kultur taldeek, kirol taldeek eta euskarazko taldeek, beste batzuen artean, aisialdiko eskaintza egiten badute ere, ikerketaren 
denbora-mugak kontuan hartuta, nahitaezkoa da bilaketa eskaintza esanguratsuenera mugatzea. Zenbait ikastetxek, halaber, aisialdiko eskaintza 
propioa egiten dute baina, hala ere, ezinezkoa izango da ikerketa martxan jarri den garaian horiek lehen mailako informazio-iturri gisa erabili ahal 
izatea. 
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3.- METODOLOGIA 
Ikerketa aplikatu batean datza eta azken helburutzat du plangintza hobetzen laguntzea eta aisia 
eta astialdirako baliabideen tipologia ezartzea. Ikerketa dagokion esparrua aztertzeko eta 
deskribatzeko egin da eta, informazioa lortzeko iturri nagusiek adierazitakoaz gain, Interneteko 
bigarren mailako hainbat iturriren jarraipena egin da eta horietan adierazitako informazioa 
gaineratu da.  
 
Metodologia kuantitatiboa erabili da nagusiki; izan ere, erabilgarri dauden baliabideak zenbatu 
nahi dira eta horien oinarrizko ezaugarriak aztertu, ondoren sailkapena egiteko.  

3.1.- Informazioa biltzeko teknikak 
 
Bi teknika osagarri aplikatu dira batera: 
 

TEKNIKA ESTRATEGIAREN 
DESKRIBAPENA 

HELBURUA 

Autokudeatutako 
galdeketa, idatzia 
eta telefono 
bidezkoa 

Azterketaren xede diren erakunde 
publiko eta pribatu guztiei 
(hasierako unibertsoa) e-posta 
bidez bidali zaie informazioa. 
Gutun bat bidali zaie proiektuaren 
aurkezpena eginez, eta lankidetza 
eskatu zaie; halaber, eskaintzen 
diren baliabideei buruzko 
informazioa adierazteko fitxa bidali 
zaie. 
 
Adierazitako guztiaz gain, 
emandako erantzunen jarraipena 
egin da telefono bidez. 
 

Baliabideei buruzko informazioa 
horiek eskaintzen dituzten 
erakundeetatik lortzea zuzenean 
(iturri nagusiak). 
 
Erakundeak erantzutera animatzea 
eta galdeketak betetzen laguntzea. 

Internet-en 
bidezko bilaketa 

Bigarren mailako iturriak 
identifikatu, hautatu eta hustu dira 
—Interneteko iturriak dira—; 
guztien kasuan esan daiteke 
lortutako informazioa eguneratuta 
dagoela eta garrantzitsua, egokia 
eta fidagarria dela ziurtatzeko 
irizpideak bete direla. 
 
Baliabide bat Internet bidez 
identifikatu bada, eta erakunde 
arduradunaren erantzun zuzena 
jaso bada, informazioa osatu eta 
zuzendu egin da, eta lehentasuna 
eman zaio beti iturri nagusiek 
adierazitakoari. 

Iturri nagusien informazioa 
erakundeek Interneten duten 
informazioarekin osatzea, eta une 
oro, ahalik eta baliabide gehienen 
kasuan, kalitatezko informazioa 
jasotzea, erakundeek e-posta bidez 
emandako erantzuna edozein dela 
ere. 
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3.2.- Informazioa biltzeko tresnak 
 
Informazioa biltzeko, baliabidearen galdeketa edo fitxa bat prestatu da. Bertan, oporretarako 
eskaintzen dituzten aisialdiko baliabideei edo programei buruzko informazioa adierazteko aukera 
eman zaie erakundeei. 
 
Erakundeek emandako erantzunen gaineko irizpideak homogeneizatzeko, “baliabidea” zertan 
datzan definitu da. Ildo horretan, oinarrizko analisi-unitate bat identifikatu da: “programa”, hain 
zuzen ere. Ikerketa honen ondorioetarako, programa esatean, azterketarako funtsezkoak diren 
ezaugarri/aldagai batzuk edukitzeagatik beste edozeinetatik bereiz daitekeen ekimen oro ulertu 
behar da. Ezaugarri edo aldagai horien artean aipatzekoak dira honakoak: oporraldia, iraupena, 
asteko egunak, ordutegi-tartea, prezioa eta abar. Beharrezkoa izan denean, “iraupenari” eman 
zaio lehentasuna —horren mende daude beste asko—, informazioa egituratzeko eta kodetzeko5.  
 
Eusko Jaurlaritzako Gazteria eta Gizarte Ekintza Zuzendaritzarekin adostu dira nola galdeketaren 
edukia hala aldagai bakoitzaren kategoriak. Eranskinean ikus daiteke galdeketa osoa, eta honako 
aldagai hauek barne hartzen ditu: 
 

 Erakunde antolatzaile mota: aldez aurretik zehaztutako erakundeak azterketaren xede 
gisa sailkatzean datza (udalak, mankomunitateak, foru-aldundiak, aurrezki-kutxak, 
hezkuntza-federazioak, aisialdiko federazioak).  

 
 Erakunde antolatzailea: programak eskaintzen dituen erakundearen izena, programa 

zeharka kudeatu zein zuzenean egin. 
 

 Harremanetarako: erakundeak dagokion esparruan harremanetan jartzeko ematen 
dituen datuak (telefonoa, posta elektronikoa, harremanetarako pertsonaren izena eta 
dagokion kargua). 

 
 Erakunde antolatzailearen jardun-esparrua: erakunde antolatzaileak nagusiki esku 

hartzen duen esparrua da; horrenbestez, lurralde historiko bakar bat izan daiteke, edo 
hiru lurraldeak batera, lurraldez gaindiko jarduera garatzen duten erakundeen kasuan 
(Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, hiru lurraldeak).  

 
 Programa-baliabidearen izena: erakundeak baliabideari eman dion izena da, edo, 

bereizita kontuan hartutako baliabideen kasuan, ikerketa-taldeak, programaren 
ezaugarriak kontuan hartuta, baliabideari eman dion izena.  

 
 Baliabide mota: programaren formatuaren araberako sailkapen bat ezarri da.  

 
A. Udaleku irekiak edo hiri-udalekuak: baliabide honek egunez garatzen diren askotariko 

jarduerak barne hartzen ditu —bazkaria barne egon daiteke; inola ere ez gaualdia—, eta 
denbora-tarte batean jarraitutasunez eskaintzen da.  

                                                 
5 Kontuan hartu behar da programaren definizio hau bat etorri daitekeela edo ez erakundeak egindakoarekin, izan ere, zentzu horretan 
erakundeek ez dute irizpide homogeneorik jarraitzen. Eskaintzaren ezaugarrien azterketa kuantitatiboa egin ahal izateko, zenbait kasutan 
informazioa irauli egin behar da, modu bereizian, eta, ondorioz, erakunde batek programa bakar baten moduan ulertzen duena azterketaren 
ondorioetarako programa bat baino gehiago izango balitz bezala kontuan hartu izana, baldin eta iraupen, prezio, eta abar desberdinak baditu. 
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B. Udaleku itxiak edo kanpamentuak: udaleku irekien kasuan ez bezala, udaleku itxiek 
edo kanpamentuek irauten duten bitartean parte-hartzailea etxetik kanpo egoten da, 
gauak barne, denbora jakin batean.  

C. Askotariko jarduerak, tailerrak, jolasak: egunez garatzen dira baliabide honek 
barnean hartzen dituen jarduerak, noizean behinka, eta ez dute udalekuen 
jarraitutasunean eraginik izaten —erabiltzaileak txandakatu egiten dira—. 

D. Auzolandegiak: baliabide honek etxetik kanpora egonaldia egiteko aukera dakar 
berarekin —lurralde nazionalean zein atzerrian—, gaua barne hartuta eta denbora-tarte 
batean, beharrezkoa baita hainbat lan boluntarioren kasuan. 

E. Egonaldiak atzerrian: etxetik kanpora egiten da egonaldia, atzerrian beti, denbora-tarte 
jakin batean, eta, normalean, hizkuntzak ikasteko egonaldiak izan ohi dira.  

F. Irteerak eta txangoak: noizean behinka inguruko leku desberdinak bisitatzeko aukera 
ematen da baliabide honekin. 

 
 Erakunde kudeatzailea: programaren kudeaketaz arduratzen den erakundea, erakunde 

antolatzaileak programa zuzenean kudeatzean ez badu eta horretarako bigarren 
erakunde bat kontratatzen bada.  

 
 Baliabidea abian jarri zen urtea: erakunde antolatzaileak kasuan-kasuan baliabide lehen 

aldiz eskaini zuen urtea. 
 

 Baliabidea etorkizunean eskaintzeko aurreikuspena: erakunde antolatzaileak programa 
berriro eskaintzeko edo, hala badagokio, hurrengo denboraldiko eskaintzatik kanpo 
uzteko asmoa duen adierazteko da. 

 
 Oporraldia: aldez aurretik azterketaren xede izateko zehaztutako baliabideen sailkapena 

du oinarrian (Gabonak, Aste Santua, Uda —ekaina, uztaila, abuztua eta iraila bereizi 
dira—). 

 
 Iraupena: hainbat kategoria bereizi dira eskaintzaren izaeraren arabera (egun bat, egun 

bat baino gehiago eta astebete baino gutxiago, astebete baino gehiago baina hamar 
egun baino gutxiago, bi aste inguru, 15 egun baino gehiago). 

 
 Asteko egunak: hainbat kategoria bereizi dira eskaintzaren izaeraren arabera (lan-

egunak, asteburuak, lan-egunak eta asteburuak). 
 

 Ordutegi-tartea: programaren hasiera-ordua eta amaierakoa jaso eta hainbat 
kategoriaren arabera egin da sailkapena eskaintzaren izaera kontuan hartuta (goizez 
bakarrik, arratsaldez bakarrik, goizez eta arratsaldez —gaua barne—). 

 
 Prezioa: programak pertsona erabiltzailearentzat suposatzen duen kostua jaso da (kostu 

arruntak, beherapenak kontuan hartu gabe). 
 
 Izena ematerako baldintzak: erabiltzaileek programan sartzeko orduan ezartzen diren 

baldintza motei buruzko informazioa jaso da (leku jakin batean nahitaez erroldatuta 
egotea eta hainbat baldintza). 
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 Izena emateko data: erabiltzaileek programan onartuak izateko eskaera egiteko data 
jaso da. 

 
 Plazak esleitzea: erabiltzaileak programan sartzeko lehentasunezkoak diren baldintzei 

buruzko informazioa jaso da (lehentasuna dute leku jakin batean erroldatuta daudenek, 
guraso bakarreko familiek, aitak eta amak lan egiten duten familiek). 

 
 Hizkuntza: hainbat kategoria bereizi dira eskaintzaren izaeraren arabera (euskara, 

gaztelania, elebiduna —euskara eta gaztelania—, ingelesa, hainbat). 
 

 Xede-biztanleriaren adina: programaren xede den biztanleriaren adin-tarte zehatzari 
buruzko informazioa jaso da eta hainbat kategoria bereizi dira hezkuntza-sistemak 
aurreikusten dituen tarteen arabera (0-3 urte, 3-6 urte, 6-8 urte, 8-10 urte, 10-12 urte, 12-
14 urte, 14-16 urte eta 16-18 urte).  

 
 Plaza kopurua: programa bakoitzak guztira eskaintzen duen plaza kopuruari buruzko 

informazioa jaso da, bai eta programa bakoitzari dagokion adin-tarte bakoitzaren 
araberakoa ere. 

 
 Ezintasunak dituzten pertsonentzako plazak: ezintasunak dituzten pertsonentzako plazak 

aurreikusi dira programan. 

3.3.- Lan-prozesua 
 
Proiektu honetan jarraitu den lan-prozesua jarraian ikus daitekeen eskeman laburbilduta dago: 
 

ALDIA6  JARDUERAK Maiatza Ekaina Uztaila Iraila  Urria 
Azterketaren xedea definitzea (kontzeptua: 
baliabidea eta barne hartutako erakundeak).      

Informazioa biltzeko tresna diseinatzea: 
baliabideari buruzko galdeketa/fitxa.      

Informazioa iraultzeko tresna lantzea: DATU 
BASEA.      

Interneten bilaketak egiteko irizpideak ezartzea.      
Azterketaren xede diren erakundeen zerrendak 
lortzea e-posta bidez bidalketak egiteko. 
Hasierako unibertsoa identifikatu eta abiapuntu 
moduan erabili zen bilaketarako. Guztira 294 
erakunde. 

    

 

                                                 
6 Eskariaren denbora-mugak direla-eta, informazioa ekaina eta iraila bitartean jaso behar izan da eta, ondorioz, nabarmenki baldintzatuta geratu 
da lana. Landa-lana egiteko aldia ez da aldirik egokiena udaletako baliabideen ardura duten pertsonen ikuspegitik. Kontaktatu ditugun pertsonek 
adierazi dutenez, kasu askotan aztertutako aldia bat dator beraiek lan gehien edukitzen duten oporraldiekin. Beste kasu batzuetan, ezinezkoa izan 
da interesatzen zitzaizkigun pertsonekin harremanetan jartzea, oporretan zeudelako. 
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 JARDUERAK ALDIA7 

Interneten bilaketak egitea eta lortutako informazioa 
datu-basean iraultzea. 
Bilaketan hasierako unibertsoan sartutako 
erakundeak barne hartu ziren. 

    
 

Baliabidearen galdeketa/fitxaren bidalketa masiboa 
egitea e-posta bidez. 
Bidalketan proiektuari buruzko informazioa barne 
hartu zen eta hasierako unibertsoaren zati gisa 
identifikatutako erakunde guztiei bidali zitzaien8. 

    

 

Erakundeekin telefono bidez harremanetan jartzea 
galdeketari emandako erantzunen jarraipena 
egiteko. 
Hasierako unibertsoko erakunde guztiei deitu 
zitzaien, informazio-fitxa osorik eta ondo bete zuten 
erakundeak kanpoan utzita, edo eskaintzarik ez 
zutela adierazi zutenak kanpoan utzita. 
Guztira 253 erakunderi deitu zitzaien9. 

    

 

Galdeketen informazioa datu-basean iraultzea edo 
bertan dagoen informazioa zuzentzea eta osatzea.      

Datu-basea araztea eta informazioaren tratamendu 
estatistikoa egitea10.      

Informazioa aztertzea eta txostenaren lehen 
zirriborroa idaztea.      

Osatu beharreko informaziorik badago, kasuan-
kasuan erakundeari telefonoz deitzea eta hutsuneak 
betetzeko edo datuak osatzeko aukera ematea. 

    
 

Jasotako informazioaren arabera, aldaketa egokiak 
egitea.      

Azken txostena idaztea.      

3.4.- Unibertsoa eta lagina 
 
Laginean barne hartutako erreferentziazko datuak ikus daitezke jarraian: erakunde motaren eta 
udalerriko biztanleriaren tamaina bereizi dira eta unibertsoarekiko portzentajeak zehaztu dira. 

Erakunde kopurua 
Erakunde mota Hasierako 

unibertsoa 
Kontaktu 
zuzenak11 

Azterketaren 
xede- Lagina13 Lagina/unibertso 

zenbatetsiaren % 

                                                 
7 Eskariaren denbora-mugak direla-eta, informazioa ekaina eta iraila bitartean jaso behar izan da eta, ondorioz, nabarmenki baldintzatuta geratu 
da lana. Landa-lana egiteko aldia ez da aldirik egokiena udaletako baliabideen ardura duten pertsonen ikuspegitik. Kontaktatu ditugun pertsonek 
adierazi dutenez, kasu askotan aztertutako aldia bat dator beraiek lan gehien edukitzen duten oporraldiekin. Beste kasu batzuetan, ezinezkoa izan 
da interesatzen zitzaizkigun pertsonekin harremanetan jartzea, oporretan zeudelako. 
8 Azterketari buruzko informazioaren eta informazioa biltzeko fitxaren bidalketa masiboa datu-base desberdinetan identifikatutako helbideetara 
egin zen. Zenbait kasutan, sail zehatzetara egin ziren bidalketak, baina, beste kasu batzuetan, erakundearekin zuzenean harremanetan jartzea 
lortu zen. 
9 Zenbait kasutan, telefonozko harremanaz gain, e-posta bidezko komunikazioa ezarri zen. Zenbaitetan erakundearekin harremanetan jartzean 
lortu zen eskaintzaren arduradunarekin hitz egitea. Mankomunitateei dagokienez, baliabideen inbertsioa optimizatzeko helburuarekin, Interneten 
bilatu ondoren, aisialdi-zerbitzuen eskaintzarik egiten ez zuten erakundeen portzentaje altu bat baztertu zen. 
10 Informazio baliagarritzat jo da azterketa minimo bat egiteko nahikoa den informazioa, baina horrek ez du esan nahi eskatu den informazio guztia 
eskuratu denik. 
 



 Oporretako aisialdi eta astialdiko baliabideen EAEko mapa 

 12

unibertso 
zenbatetsia12 

Udalak 251 22914 23215 10816 %4717 

Mankomunitateak 2218  
819 6 6 %100 

Foru aldundiak 3 3 3 3 %100 
Aurrezki kutxak 520 5 3 3 %100 
Hezkuntza-
federazioak 6 5 1 1 %100 

Aisialdiko 
federazioak 7 3 1 1 %100 

GUZTIRA 294 253 246 122 %50 
 
 

Udalerri edo udal kopurua 
Gipuzkoa Bizkaia Araba EAE 

Biztanleria Unibertsoa Lagina Laginaren % Unibertsoa Lagina 
Laginaren 

% Unibertsoa Lagina 
Laginaren 

% Unibertsoa Lagina 
Laginaren 

% 
>10.000 bizt. 17 15* 88,24 19 15* 73,68 3 1* 33,33 39 31* 79,49 
<10.000 eta >5.000 bizt. 13 6 46,15 13 7 53,85 0 0 0,00 26 13 50,00 
<5.000 eta >1.000 bizt. 22 7 31,82 34 21 61,76 19 7 36,84 75 35 46,67 
>1.000 bizt. 31 8 25,81 35 16 45,71 26 5 19,23 92 29 31,52 
Guztira 83 36 43,37 101 59 57,43 48 13 27,08 232 108 46,55 

*Hiriburua barne. 
 
Unibertsoa osatzen duten azterketaren xede diren erakundeen % 50 ingururi buruzko informazioa 
jaso da. Kontuan hartu behar da unibertso orientagarria dela —identifikatutako erakundeak 
oporretako aisialdira eskaintza egiten duten erakundeak dira, baina baliteke zenbaitek gaur egun 
eskaintzarik ez egitea eta egoera hori landa-lanaren esparruan antzeman ez izatea—; litekeena 
da bertan jasotzen den informazioak informazio handiagoa edukitzea guztizkoarekiko. 
 
Lortu ez den informazioaren zatirik garrantzitsuena udal-mailako ekimen publikoko baliabideei 
dagokie. Zentzu horretan, kontuan hartu behar da Interneten informaziorik lortu ez bada, seguru 

                                                                                                                                               
11 Adierazle honek telefonoz harremanetan jartzea lortu zen edo e-posta bidez komunikazioa ezartzea lortu zen erakundeen kopurua adierazten 
du. Ez da horrelako harremanik ezarri fitxaren lehen bidalketa masiboari informazio zehatza eta osoa emanez erantzun duten erakundeekin, edo 
eskaintzarik ez dutela adierazi dutenekin. 
12 Horrelako eskaintzarik egiten ez dutela adierazi diguten erakundeak bakarrik utzi dira kanpoan. Baliteke horrelako eskaintzarik egiten ez duen 
erakunde gehiago egotea, baina baieztatu ezin izan dugunez, baztertu egin dira unibertsoaren zenbatespena egiteko. 
13 Erakunde horiei buruzko informazioa lortu da. 
14 Zenbait kasutan pertsona bakar bat arduratzen da hainbat udalerriren kudeaketaz, beraz, lau udalerritako kudeaketaz arduratzen zen 
pertsonarekin harremanetan jartzea lortu badugu, lau udalak hartu ditugu kontuan, nahiz eta dei bakar bat egin dugun. 
15 Baieztatu da gutxienez 18 udalerrik ez dutela egiten lan honen xedea definitzen duten ezaugarriak dituen aisialdi-eskaintzarik. Litekeena da 
arduradunarekin harremanetan jartzea lortu ez den beste udalerri batzuetan aisialdi-eskaintzarik ez egitea eta, beraz, azterketaren xede-
unibertsoa txikiagoa izango litzateke. Informazioa biltzeko jarraitu den protokoloa kontuan hartuta, baliteke jasotako laginaren tamaina nabarmenki 
murriztea. 
16 Beheko taulan udalei dagokien laginaren zatiaren informazio zehatza eskaintzen da, lurralde historikoaren eta udalerriaren tamainaren arabera 
bereizita. 
17 Azterketaren xede-unibertsoan barne hartutako kopurua orientagarria den heinean, portzentaje hori altuagoa dela pentsa daiteke. 
18 Mankomunitateen kasuan, erakundeen zerrenda mugatzea erabaki zen (EAEn, guztira, udalerrien 56 mankomunitate daude), bilaketan 
baliabide gutxiago erabiltzeko helburuarekin. Unibertsoko zerrendatik kanpora utzi ziren zerbitzu-mankomunitateak edo hondakinen 
kudeaketarako taldeak. 
19 Interneten lehen berrikuspen bat egin eta gero, mankomunitateen zerrenda berriro mugatzea erabaki zen eta kanpoan utzi ziren aisialdi-
zerbitzurik ez edukitzeko aukera handia zuten mankomunitateak. 
20 EAEn jarduera esanguratsua garatzen duten aurrezki-kutxak bakarrik hartu dira kontuan. 
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aski udalerri horietan egiten den mota horretako oporretako aisialdi-eskaintza eskasa delako izan 
dela. 
 
Bestalde, ezin da ahaztu osatutako laginak barnean hartzen dituela pisu esanguratsuena duten 
erakunde gehienak, EAEko eskaintza osorik hartuta. Horren arabera, honako informazio hau jaso 
da: foru-aldundien informazioa; hiru euskal hiriburuena; EAEn 10.000 biztanle baino gehiago 
dituzten udalerrien % 80ren informazioa eta EAEn agerpen esanguratsua duten aurrezki kutxena.  
 

3.5.- Proiektuaren irismena eta mugak 
 
Dokumentu honek eskaintzen duen informazioa baloratzeko hainbat alderdi hartu behar dira 
aintzat.  
 
Lehen esan den moduan, gaur egun EAEn oporretan eskaintzen diren aisialdi-baliabide nagusien 
ezaugarriei buruzko informazio kuantitatiboa barne hartzen du proiektuak, nahiz eta lehentasunez 
esparru publikoko informazioa jasotzen den. Zehazki, informazioa behar den bezala biltzen dela 
ziurtatzeko, eta kontuan hartuta proiektuak dituen mugak (epeak, baliabideak, eta abar), 
aisialdirako eskaintzaren zati zabal bat (aisialdiko taldeak, kultur elkarteak, kirol-elkarteak, 
ikastetxeak, eta abar) azterketatik kanpo utzi zen hasiera-hasieratik21. Horrenbestez, euskal 
herri-administrazioek gaur egun adin txikikoei zuzentzen dieten aisialdi-eskaintza aztertzeko 
benetan erabilgarria den argazki bat osatzeko balioko digu lan honek. 
 
 
Unibertsoaren eta laginaren ezaugarriak kontuan hartuta, kontu handiz interpretatu behar dira 
lortzen diren balio absolutuak; izan ere, kasuak kategorien arabera banatu eta banaketa hori 
aztertzeko orientazio moduan ulertu behar dira. 
 
Analisia barne hartzen duen kapituluan ohar metodologiko ugari egin dira; ezinbestekoak dira 
lanean adierazten diren datuak behar den bezala interpretatzeko. Alde batetik, aldagaiak 
gurutzatzean lagina murriztu egiten da batzuetan —kasu guztietan ezin izan da programa 
bakoitzak beharrezkoa zuen informazio guztia eskuratu— eta aztertutako kasuen multzoa 
benetan urria izan da zenbaitetan. Bestetik, erakundeen aldetik beren aisialdi-baliabideen 
informazioa erregistratzeko homogeneotasunik ez dagoela antzeman da eta, ondorioz, are 
zailagoa da informazioaren konparaziozko analisia egitea. 

                                                 
21 Aipatutako erakunde pribatuak barne hartuko lituzkeen argazki batek errealitate osoago bat islatuko luke, baina egia da, aldi berean, erakunde 
horiek eskainitako programen zati handi batek izaera “itxia” duela, hau da, bazkide, ikasle, eta abarrentzat bakarrik dira; hortaz, oro har, 
informazio horrek ez digu balio adin txikiko biztanleentzako baliabideak hobeto ezagutzen lagunduko digun informazioa lortzeko. 
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4.- ANALISIA 
 
5 bloketan egituratu da bildu diren datuen analisia. 
 

 EAEko haur eta nerabeei egiten zaien oporretako aisialdi-eskaintzaren programen 
sailkapena: identifikatutako programa kopurua lurralde-esparruaren arabera, 
erakunde antolatzailearen arabera, oporraldiaren arabera, baliabide motaren 
arabera, ordutegiaren eta asteko egunen arabera, programan sartzeko baldintzen 
arabera, eta adin-tartearen, hizkuntzaren eta iraupenaren arabera. 

 EAEko haur eta nerabeei egiten zaien oporretako aisialdi-eskaintzaren 
programetako plaza kopurua.  

 EAEko haur eta nerabeei egiten zaien oporretako aisialdi-eskaintzaren programen 
prezioa. 

 EAEko haur eta nerabeei egiten zaien oporretako aisialdi-eskaintzaren programen 
antzinatasuna eta etorkizuna. 

 EAEko haur eta nerabeei egiten zaien oporretako aisialdi-eskaintzaren programen 
kudeaketa. 
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4.1. EAEko haur eta nerabeei egiten zaien oporretako aisialdi-
eskaintzaren programen sailkapena: identifikatutako 
programa kopurua lurralde-esparruaren arabera, erakunde 
antolatzailearen arabera, oporraldiaren arabera, baliabide 
motaren arabera, ordutegiaren eta asteko egunen arabera, 
programan sartzeko baldintzen arabera, eta adin-tartearen, 
hizkuntzaren eta iraupenaren arabera 

 
Atal honetan azterlanean identifikatutako programen sailkapenera hurbiltzen saiatuko gara, berau 
definitzeko orduan funtsezkoak izan diren hainbat aldagairi jarraituz. Atal honetan barne hartzen 
den programei buruzko informazioa, hurrengo atalean eskainiko den plazei buruzko 
informazioarekin osatu da. Programen datuen bitartez eskaintzak izandako banaketa ezagutu 
daiteke, pixka bat, baina dagozkion balio absolutuak azterketa honetan egiten den “programaren” 
definizioak mugatzen ditu. 
 

1. taula.- Oporretako aisialdi-programen kopurua, erakunde antolatzailearen eta lurralde-esparruaren arabera 
LURRALDE ESPARRUA 

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA HIRU 
LURRALDEAK 

GUZTIRA 
(EAE) 

ERAKUNDE 
ANTOLATZAILE MOTA 

Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % 

Foru aldundia 13 18,8 5 3,0 7 6,3 0 0,0 25 7,1 
Mankomunitatea 11 15,9 2 1,2 2 1,8 0 0,0 15 4,2 
Udala 31 44,9 131 79,4 95 84,8 0 0,0 257 72,8 
Aurrezki kutxen gizarte-
ekintza 14 20,3 24 14,5 8 7,1 0 0,0 46 13,0 

Aisialdiko federazioak 0 0,0 3 1,8 0 0,0 0 0,0 3 0,8 
Hezkuntza-federazioak 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 100,0 7 2,0 

100,0 100 100 100 100 
GUZTIRA(1) 69 

19,5 
165 

46,7 
112 

31,7 
7 

2,1 
353 

100 

<18 urteko biztanleria(2) 51.585 178.944 120.102 350.631 350.631 

Programa kop./<18 urteko 
biztanleria*1.000 1,3 1 1 0,01 1 

(1)   Zutabeetako ehunekoak kalkulatzeko lurralde bakoitzeko programen guztizkoa hartu da kontuan; 100era iristen dira. Horrez gain, lurralde 
historiko bakoitzeko programen % horizontalak kalkulatu dira EAEko guztizkoarekiko. 

(2) Iturria: INE, 2009ko urtarrilaren 1a. 

 
Guztira EAEko 18 urtetik beherako biztanleak xede dituzten 353 oporretako aisialdi-
programa22 identifikatu dira. Programa horien % 46,7 Bizkaiko lurralde historikoan jarduten duten 
erakundeen eskaintzan barne hartzen dira; % 31,7 Gipuzkoan jarduten duten erakundeei 
dagozkie; % 19,5 Araban jarduten dutenei; eta % 2 inguru, azkenik, hiru lurralde historikoetan 
jarduten duten erakundeen eskaintzaren barruan daude. 18 urtetik beherako biztanleria kontuan 

                                                 
22  Metodologiaren atalean jada adierazi den moduan, edozein ikerketak berezkoak dituen mugak kontuan hartuta, azterketa-xedea mugatzeko 

erabakia hartu da. Horretarako, informazio-iturri gisa eskaintzan pisu handien duten oporretako aisialdi-baliabideak antolatzen dituzten 
erakundeak bakarrik hartu dira. EAEko oporretako aisialdi-programen kopurua altuagoa izan daiteke, iturri gisa hartu ez diren erakunde pribatu 
batzuk eskaintzaren barruan barne hartu direlako. Dena den, kontsultatutako iturrien adierazgarritasuna dela-eta, eskaintzaren hurbileko mapa 
bat osa daiteke (portzentajeak, sailkapena, eta abar), nahiz eta ezin den kopuru absolutu zehatzik eskaini. 
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hartuta lortzen den programen ratioari erreparatuz, Araban biztanleko egiten den oporretako 
aisialdi-programen eskaintza zertxobait handiagoa dela ikus daiteke.  
 
Aztertutako hamar aisialdi-programen artetik zazpi inguru udalek eskainitako programak dira. 
Foru-aldundiek eskainitako programak % 7ra iritsi dira eta aurrezki-kutxek guztizkoaren % 13 
eskaini dituzte. 
 
Bizkaiko eta Gipuzkoako lurralde historikoen kasuan, udalek eskaintzen dituzte adin gabekoak 
xede dituzten hamar oporretako aisialdi-programen artetik ia zortzi. Arabari dagokionez, 
berariazko pisu handiagoa dute aurrezki-kutxen, foru-aldundien eta mankomunitateen gizarte-
ekintzek egiten den mota honetako baliabideen eskaintzaren barruan: Araban egin den 
eskaintzaren guztizkoarekiko % 15-20 arteko portzentajeak erregistratu dira.  
 
Ildo horretan, landa-lanari esker zera egiaztatu da: ez da ohikoa izaten hezkuntza-federazioek 
zein aisialdikoek horrelako programak kudeatzea. Aipatutako bi esparruetara lotutako aisialdi-
eskaintza, eskaintzarik badago, aisialdiko taldeek eta ikastetxeek zuzenean egindako eskaintza 
izan ohi da23. 
 

2. taula.- Oporretako aisialdi-programen kopurua, dagokien oporraldiaren eta lurralde-esparruaren arabera 
LURRALDE ESPARRUA 

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA HIRU 
LURRALDEAK 

GUZTIRA (EAE) 
OPORRALDIA(1) 

Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % 

Gabonetako 
oporraldia 3 4,3 17 10,3 4 3,6 0 0,0 24 6,8 

Aste Santuko 
oporraldia 3 4,3 16 9,7 8 7,1 0 0,0 27 7,6 

Udako oporraldia: 
ekaina 8 11,6 38 23,0 24 21,4 5 71,4 75 21,2 

Udako oporraldia: 
uztaila 58 84,1 120 72,7 97 86,6 6 85,7 281 79,6 

Udako oporraldia: 
abuztua 12 17,4 17 10,3 22 19,6 0 0,0 51 14,4 

Udako oporraldia: 
iraila 3 4,3 2 1,2 1 0,9 0 0,0 6 1,7 

GUZTIRA(2) 69  165  112  7  353  
(1)  Lau programaren kasuan ez dugu eskaini diren aldiari buruzko informaziorik lortu. 
(2) Oporraldi bakoitzean adierazitako programen batura ez dator bat lurralde-esparru bakoitzerako kalkulatutako guztizkoarekin, programa bakar 

bat oporraldi batean baino gehiagotan barnean hartuta egon baitaiteke. Portzentajeak kalkulatzeko kontuan hartu da lurralde bakoitzeko 
programen guztizkoa eta, horregatik, portzentajeak ez dira 100era iristen. 

 
EAEri dagokionez, adin txikikoak xede dituzten oporretako hamar aisialdi-programen artetik ia 
zortzi uztailean eskainitako programak dira. Gutxiago dira irailean eta Gabonetan garatutako 
programak, programen guztizkoa kontuan hartuta. Bizkaiaren kasuan, programa gehiago 
identifikatu dira Gabonetan, gainerako lurralde historikoekin alderatuz; hala ere, eskaintza eskasa 
egin da Bizkaian. 
 
Zentzu horretan, landa-lana egin den denboran egiaztatu ahal izan den moduan, Gabonetan 
egindako eskaintza udan egindakoa baino mugatuagoa bada ere, eskainitako baliabide ugariren 

                                                 
23 Lehen aipatutakoa gogora ekarriz, ikerketaren mugak direla-eta, hasieratik ulertu zen ezinezkoa zela mota honetako erakundeen informazioa 

jasotzea. 
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ezaugarriak direla-eta, dagokigun ikerketaren azterketa-xedetik kanpo utzi dira. Gabonetako 
programa ohikoenetako asko inskripziorik behar ez duten programak dira, jarduera garatzeko 
pertsona helduen laguntza beharrezkoa da, irekiak dira eta biztanleria da, oro har, programa 
horien xedea, adibidez, Gabonetako Haur Parkea (GHP), Olentzero, kultur jarduerak, eta abar24.  
 

3. taula.- Oporretako aisialdi-programen kopurua, baliabide motaren eta lurralde-esparruaren arabera 
LURRALDE ESPARRUA 

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA HIRU 
LURRALDEAK 

GUZTIRA (EAE) BALIABIDE MOTA 

Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % 

Udaleku irekiak, hiri-
udalekuak 

26 37,7 98 59,4 70 62,5 3 42,9 197 55,8 

Udaleku itxiak edo 
kanpamentuak 22 31,9 11 6,7 19 17,0 3 42,9 55 15,6 

Askotariko jarduerak: 
tailerrak, jolasak(1) 10 14,5 24 14,5 19 17,0 0 0,0 53 15,0 

Auzolandegiak 0 0,0 0 0,0 2 1,8 0 0,0 2 0,6 
Egonaldiak atzerrian 11 15,9 22 13,3 0 0,0 1 14,2 34 9,6 
Irteerak eta 
txangoak(2) 0 0,0 10 6,1 2 1,8 0 0,0 12 3,4 

GUZTIRA(3) 69 100,0 165 100,0 112 100,0 7 100,0 353 100,0 
(1)  Taldearen dinamizazioa eskatzen duten tailerrak, jolasak eta jarduerak (kirola, egun jakin batzuen ospakizunak, eta abar).  
(2) Kirola egiteko irteerak eta txangoak barne hartuta. 
(3) Zutabeetako portzentajeak kalkulatzeko kontuan hartu da lurralde bakoitzeko programen guztizkoa, eta 100era iristen dira. 
 
Udaleku irekiak edo hiri-udalekuak —adin txikikoak egunez joaten diren udalekuak dira eta ez 
dute gaua barne hartzen—EAEko oporretako aisialdi-eskaintzaren erdiak dira (% 55,8); udaleku 
itxiak edo kanpamentuak —gaua barne hartzen duten egonaldiak— % 15,6 dira; eta tailerrak edo 
jolasak gisako jarduerak, azkenik, % 15 dira.  
 
Araban Bizkaian eta Gipuzkoan baino portzentaje nabarmenki altuagoak lortu dira udaleku itxiek 
edo kanpamentuek eskaintzaren guztizkoan duten agerpena aztertzean.  
 

                                                 
24 Bestalde, kontuan hartu behar da Interneten egindako bilaketa mugatuagoa egon dela Gabonetako eta Aste Santuko programak identifikatzeko 

orduan. Hortaz, indarrean dagoen eskaintza kokatzeko aukerak are handiagoak dira (landa-lan gehiena ekainean eta uztailean egin zen, 
indarrean zegoen eskaintza udakoa zenean). 
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4. taula.- Oporretako aisialdi-programen kopurua, baliabide motaren eta dagokien oporraldiaren arabera  

OPORRALDIA(1) 

GABONAK ASTE 
SANTUA 

UDA: 
EKAINA 

UDA: 
UZTAILA 

UDA: 
ABUZTUA UDA: IRAILA BALIABIDE MOTA 

Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % 

Udaleku irekiak. Hiri-
udalekuak 5 20,8 8 29,6 53 70,7 176 62,6 21 41,2 2 33,3 

Udaleku itxiak edo 
kanpamentuak 1 4,2 3 11,1 8 10,7 46 16,4 20 39,2 2 33,3 

Askotariko jarduerak: 
tailerrak, jolasak… 15 62,5 12 44,4 7 9,3 23 8,2 4 7,8 2 33,3 

Auzolandegiak 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,7 1 2,0 0 0,0 
Egonaldiak atzerrian 0 0,0 2 7,4 4 5,3 30 10,7 5 9,8 0 0,0 
Irteerak eta txangoak 3 12,5 2 7,4 3 4,0 4 1,4 0 0,0 0 0,0 
GUZTIRA(2) 24 100 27 100 75 100 281 100 51 100 6 100 
(1) Lau programaren kasuan ez dugu oporraldiari buruzko informaziorik lortu. 
(2) Portzentajeak kalkulatzeko kontuan hartu da oporraldi bakoitzaren guztizkoa eta 100era iritsi dira. Aztertutako programen guztizkoa (373) eta oporraldi 

bakoitzean erregistratutako programen batura desberdinak dira, programa bat eta bera oporraldi batean baino gehiagotan barne hartuta egotea gerta 
baitateke. Horrez gain, 4 programaren kasuan ez da zehaztu dagokien oporraldia eta, beraz, analisi honetatik kanpo utzi dira.  
 
Uztaileko oporraldian eskaintzen diren hamar programaren artetik sei udaleku irekiak dira 
(aisialdi-eskaintza guztizkoaren % 80 uztailean metatzen da), eta ondoren udaleku itxiak daude, 
guztizkoaren % 17ko portzentajearekin. Abuztuan, programarik ugarienak bat datoz 
uztailekoekin; hala ere, kanpamentuen pisuak gora egin du (% 39,2), ia udaleku irekien pareraino 
(% 41,2). Gabonetako oporraldian, ordea, hamar programaren artetik sei tailer, jolas eta abar 
gisako jarduerak dira eta Aste Santuan eskaintzaren ia erdia (% 44,4) mota horretako jarduerek 
osatzen dute. 
 

5. taula.- Oporretako aisialdi-programen kopurua, dagokien adin-tartearen eta lurralde-esparruaren arabera 
LURRALDE ESPARRUA 

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA HIRU 
LURRALDEAK GUZTIRA (EAE) ADIN TARTEA 

Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % 

0-3 urte 0 0,0 4 2,5 5 4,7 0 0,0 9 2,6 
3-6 urte 19 27,5 71 43,8 50 47,2 2 28,6 142 41,3 
6-8 urte 26 37,7 95 58,6 55 51,9 1 14,3 177 51,5 
8-10 urte 32 46,4 98 60,5 65 61,3 2 28,6 197 57,3 
10-12 urte 33 47,8 94 58,0 64 60,4 3 42,9 194 56,4 
12-14 urte 28 40,6 57 35,2 40 37,7 4 57,1 129 37,5 
14-16 urte 28 40,6 56 34,6 38 35,8 4 57,1 126 36,6 
16-18 urte 24 34,8 44 27,2 18 17,0 2 28,6 88 25,6 

GUZTIRA(2) 69  162  106  7  344  
(1)  Adinaren arabera bereizitako 344 programari buruzko informazioa bildu ahal izan da. 9 programatan ez zaio erantzunik ematen adinaren galderari. 

Bizkaia: 3 programa eta Gipuzkoa: 6 programa.  
(2)  Guztizkoa bat dator esparru bakoitzean erregistratutako programen guztizkoarekin, adinaren galderari erantzun ez dioten kasuak kanpoan utzita. 

Adin-tarte bakoitzean adierazitako programen batura eta guztizkoa desberdinak dira, programa bat eta bera adin-tarte batean baino gehiagotan 
barne hartuta egotea gerta baitaiteke. Portzentajeak kalkulatzeko kontuan hartu da lurralde bakoitzeko programen guztizkoa (erantzunik eman ez 
duten kasuak kanpoan utzita) eta, horregatik, portzentajeak ez dira 100era iristen. 
 
8 eta 12 urte arteko adin txikikoak xede dituzten oporretako aisialdi-programen eskaintza 
gainerako adin txikikoei egiten zaiena baino zabalagoa da. Aztertutako hamar programaren 
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artetik ia seiren kasuan 8 eta 10 urte arteko adin txikikoak eta 10 eta 12 urte adin txikikoak dira 
xede-biztanleria.  
 
Horrelakoxea da egoera Bizkaian eta Gipuzkoan, batez ere. Bien bitartean, Araban, nahiz eta 
programa gehienak aipatutako adin-tartera zuzentzen diren, berariazko pisu handiagoa ari dira 
hartzen nerabeengana (12-18 urte) zuzentzen diren programak. Hiru lurralde historikoetara 
zabaltzen diren programei dagokienez, nerabeentzat egiten den eskaintza aztertutako gainerako 
eskaintza baino handiagoa da proportzionalki. EAEn 0 eta 3 urte arteko adin-tartera zuzentzen 
diren programak aztertutako aisialdi-programen % 2,6 bakarrik dira. 
 
 

6. taula.- Oporretako aisialdi-programen kopurua, dagokien oporraldiaren eta estaltzen duten adin-tartearen arabera 

PROGRAMAK ESTALTZEN DUEN ADIN TARTEA 
0-3 URTE 3-6 URTE 6-8 URTE 8-10 URTE 10-12 URTE 12-14 URTE 14-16 URTE 16-18 URTE OPORRALDIA(1) 

Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % 

Gabonak 0 0,0 14 9,9 15 8,5 17 8,6 16 8,2 15 11,6 8 6,3 5 5,7 
Aste Santua 1 11,1 13 9,2 18 10,2 19 9,6 17 8,8 9 7,0 7 5,6 7 8,0 
Uda: ekaina 3 33,3 30 21,1 35 19,8 39 19,8 38 19,6 29 22,5 26 20,6 12 13,6 
Uda: uztaila 7 77,8 110 77,5 137 77,4 153 77,7 154 79,4 96 74,4 99 78,6 68 77,3 
Uda: abuztua 0 0,0 11 7,7 22 12,4 30 15,2 29 14,9 25 19,4 24 19,0 17 19,3 
Uda: iraila 1 11,1 1 0,7 3 1,7 5 2,5 4 2,1 5 3,9 3 2,4 1 1,1 

GUZTIRA(2) 9  142  177  197  194  129  126  88  
(1)  4 programaren kasuan ez da erantzunik jaso eskaintzen diren oporraldiari buruz galdetzean; 9 programaren kasuan estaltzen duten adin-tartearen galdera geratu da 

erantzun gabe. Programa horiek adin-tarte bakoitzetik kanpo utzi dira portzentajeak kalkulatzeko. 
(2)  Aztertutako programen guztizkoa (353) eta adin-tarte bakoitzean erregistratutako programen batura desberdinak dira, programa bat eta bera adin-tarte batean baino 

gehiagotan barne hartuta egotea gerta baitaiteke. Desberdinak dira, halaber, adin-tarte bakoitzeko programen guztizkoa eta oporraldi bakoitzean eskainitako programen 
batura, kasu honetan ere aldagaia erantzun anitzekoa baita. Portzentajeak kalkulatzeko kontuan hartu da adin-tarte bakoitzaren guztizkoa (erantzun ez duten kasuak 
kanpoan utzita), eta ez dira 100era iristen. 

 
Ez da ia desberdintasunik antzeman oporraldi bakoitzean egindako eskaintzan, programa 
bakoitzarekin estaltzen diren adin-tarte desberdinei erreparatzen bazaie, eta adin-tarte guztien 
kasuan eskaintza nabarmenki zabalagoa egin da uztaileko oporraldian.  
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7. taula.- Oporretako aisialdi-programen kopurua, baliabide motaren eta programak estaltzen duen adin-tartearen arabera 

PROGRAMAK ESTALTZEN DUEN ADIN TARTEA 
0-3 URTE 3-6 URTE 6-8 URTE 8-10 URTE 10-12 URTE 12-14 URTE 14-16 URTE 16-18 URTE BALIABIDE 

MOTA 
Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % 

Udaleku 
irekiak, hiri-
udalekuak 

7 77,8 114 80,3 138 78,0 141 71,6 135 69,6 49 38,0 27 21,4 9 10,2 

Udaleku itxiak 
edo 
kanpamentuak 

0 0,0 0 0,0 5 2,8 20 10,2 22 11,3 30 23,3 31 24,6 21 23,9 

Askotariko 
jarduerak: 
tailerrak, 
jolasak… 

2 22,2 26 18,3 30 16,9 31 15,7 29 14,9 34 26,4 27 21,4 20 22,7 

Auzolandegiak 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,5 1 0,5 0 0,0 1 0,8 1 1,1 
Egonaldiak 
atzerrian 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 1,5 12 9,3 31 24,6 29 33,0 

Irteerak eta 
txangoak 0 0,0 2 1,4 4 2,3 4 2,0 4 2,1 4 3,1 9 7,1 8 9,1 

GUZTIRA(2) 9 100 142 100 177 100 197 100 194 100 129 100 126 100 88 100 
(1)  344 programaren kasuan adinaren arabera bereizitako datuak ditugu (9 programatan ez da erantzun estaltzen duten adin-tarteari buruzko galdera). 
 (2)  Aztertutako programen guztizkoa (353) eta adin-tarte bakoitzean erregistratutako programen batura desberdinak dira, programa bat eta bera adin-tarte batean baino 

gehiagotan barne hartuta egotea gerta baitaiteke. Portzentajeak kalkulatzeko kontuan hartu da adin-tarte bakoitzaren guztizkoa (erantzun ez duten kasuak kanpoan 
utzita) eta 100era iritsi dira. 

 
12 urte edo gutxiago dituzten biztanleentzat eskaintzen diren programen artean nagusiak dira, 
nabarmenki, udaleku irekiak; 12 eta 18 urte arteko gazteentzat egiten den eskaintzari 
dagokionez, udaleku irekien pisua murrizten da eta indarra hartzen dute udaleku itxiek eta tailer, 
jolas eta abarrekin erlazionatutako jarduerek. Adierazitakoaz gain, gero eta agerpen handiagoa 
dute atzerriko egonaldiek nerabeentzat egiten den oporretako aisialdi-programen eskaintzan.  
 

8. taula.- Oporretako aisialdi-programen kopurua, hizkuntzaren eta lurralde-esparruaren arabera25 
LURRALDE ESPARRUA 

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA HIRU 
LURRALDEAK 

GUZTIRA 
(EAE) HIZKUNTZA 

Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % 

Euskara 18 30,5 66 47,8 64 70,3 4 57,1 152 51,5 
Gaztelania 2 3,4 3 2,2 4 4,4 0 0,0 9 3,1 
Elebiduna (euskara eta 
gaztelania) 25 42,4 47 34,1 20 22,0 0 0,0 92 31,2 

Ingelesa 13 22,0 20 14,5 2 2,2 3 42,9 38 12,9 
Beste batzuk 1 1,7 2 1,4 1 1,1 0 0,0 4 1,4 

GUZTIRA(2) 59 100 138 100 91 100 7 100 295 100 

(1)  Ez dugu informaziorik lortu 58 programaren kasuan erabili den hizkuntzari buruz. Araba: 10, Bizkaia: 27, Gipuzkoa: 21. 
(2)  Guztizkoa eta lehen lurralde-esparru bakoitzean aipatutako programen kopurua desberdinak dira, analisian kanpoan utzi baitira 58 kasu; kasu 

horietan ez zaio erantzunik eman hizkuntzaren galderari. Portzentajeak kalkulatzeko kontuan hartu da lurralde bakoitzaren guztizkoa (erantzun ez 
duten kasuak kanpoan utzita) eta 100era iritsi dira. 

 

                                                 
25 Zenbait kasutan, informazio estatistikoa aurkezteko egin diren multzoengatik edo erakundeek programak sailkatzeko duten moduagatik, 

ezinezkoa izan da informazioa bateratzea eta, ondorioz, ezin izan da “izena emateko baldintzei” buruzko informazioa aztertu. Kasu horietan 
Ed/Ee adierazi dugu eta datu-basearen oharren atalera bideratu da informazioa. 
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EAEn identifikatutako oporretako aisialdi-programen % 52 euskaraz bakarrik eskaintzen dira, % 
31 programa elebidunak dira (euskaraz eta gaztelaniaz) eta gaztelaniaz bakarrik eskaintzen dira 
programen % 3,1.  
 
Hala ere, desberdintasunak ikus daitezke lurralde historikoaren arabera. Horrela, Gipuzkoaren 
kasuan, hamar programaren artetik zazpi euskaraz bakarrik eskaintzen dira eta Bizkaian, berriz, 
eskaintzaren erdira bakarrik iristen dira euskarazko programak (% 47,8); Araban, azkenik, % 30,5 
dira euskarazko programak eta hamar programaren artetik lau elebidunak dira. 
 

9. taula.- Oporretako aisialdi-programen kopurua, adin-tartearen eta hizkuntzaren arabera 

HIZKUNTZA 

Euskara Gaztelania 
Elebiduna 

(euskara eta 
gaztelania) 

Ingelesa Beste batzuk GUZTIRA(3) ADIN TARTEA2) 

Kop.  % Kop.  % Kop.  % Kop.  % Kop.  % Kop.  % 
0-3 urte 8 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 100,0 
3-6 urte 90 75,6 0 0,0 27 22,7 2 1,7 0 0,0 119 100,0 
6-8 urte 102 68,5 2 1,3 42 28,2 3 2,0 0 0,0 149 100,0 
8-10 urte 106 64,2 4 2,4 48 29,1 7 4,2 0 0,0 165 100,0 
10-12 urte 100 61,3 4 2,5 48 29,4 11 6,7 0 0,0 163 100,0 
12-14 urte 40 35,4 5 4,4 49 43,4 18 15,9 1 0,9 113 100,0 
14-16 urte 30 26,5 5 4,4 45 39,8 29 25,7 4 3,5 113 100,0 
16-18 urte 15 18,8 3 3,8 36 45,0 23 28,8 3 3,8 80 100,0 
(1)  Ez dugu informaziorik lortu 58 programaren kasuan erabili den hizkuntzari buruz. Programa horiek ez dira taula honetan barnean hartu.  
(2)  9 programatan ez zaio erantzunik ematen adin bereiziaren galderari. Programa horiek ez dira taula honetan barnean hartu.  
(3) Adin-tarte bakoitzaren programen guztizkoa eta lehen adierazitakoa desberdinak dira, erantzunik eman ez duten kasuak kanpoan utzi 

baitira. Adin-tarte bakoitzaren programen batura eta aztertutako programen guztizkoa (353) desberdinak dira, adin-tartearen aldagaiak 
izaera anitza duelako; hortaz, programa bat eta bera adin-tarte batean baino gehiagotan barne hartuta egon daiteke. Portzentajeak 
kalkulatzeko kontuan hartu da adin-tarte bakoitzaren programen guztizkoa (erantzun ez duten kasuak kanpoan utzita) eta 100era iritsi dira. 

 
 
Programan xede-biztanleriaren adina gutxitu ahala, areagotu egiten da euskararen agerpena. 
Euskaraz bakarrik eskaintzen diren programak nagusitzen dira 0 eta 12 urte arteko 
hartzaileengana zuzentzen den eskaintzaren barruan (programen % 60 baino gehiago euskaraz 
eskaintzen dira), batez ere 0 eta 8 urte arteko biztanleengana zuzentzen denaren barruan (10 
programatatik 7).  
 
8 eta 12 urte arteko adin txikikoak xede dituzten programei erreparatuz, euskarazko eskaintza da 
nagusi, halaber, nahiz eta gero eta garrantzi handiagoa duen ingelesez egiten den eskaintzak. 12 
urtetik aurrera gutxitu egiten da nabarmenki euskaraz bakarrik eskaintzen diren programen 
kopurua, eta eskaintza elebiduna nagusitzen da. Horrez gain, 14 eta 18 urte arteko biztanleen 
artean portzentaje esanguratsuak lortu dituzte ingelesez eskaintzen diren programek. 
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10. taula.- Oporretako aisialdi-programen kopurua, hizkuntzaren eta baliabide motaren arabera 

BALIABIDE MOTA 

Udaleku 
irekiak, 
hirikoak 

Udaleku itxiak 
edo 

kanpamentuak 

Askotariko 
jarduerak: 
tailerrak, 
jolasak… 

Auzolandegiak Egonaldiak 
atzerrian 

Irteerak eta 
txangoak GUZTIRA HIZKUNTZA 

Kop.  % Kop.  % Kop.  % Kop.  % Kop.  % Kop.  % Kop.  % 
Euskara 110 72,8 12 25,5 26 52,0 1 50,0 1 3,0 2 16,7 152 51,5 
Gaztelania 0 0,0 6 12,8 0 0,0 0 0,0 1 3,0 2 16,7 9 3,1 
Elebiduna (euskara 
eta gaztelania) 36 23,8 21 44,7 24 48,0 1 50,0 2 6,1 8 66,7 92 31,2 

Ingelesa 5 3,3 7 14,9 0 0,0 0 0,0 26 78,8 0 0,0 38 12,9 
Beste batzuk 0 0,0 1 2,1 0 0,0 0 0,0 3 9,1 0 0,0 4 1,4 

GUZTIRA(1) 151 100 47 100 50 100 2 100 33 100 12 100 295 100 

(1) 58 programaren kasuan ez da hizkuntzari buruzko informaziorik lortu eta, beraz, ez dira taulan barne hartu. Hori dela eta, baliabide mota bakoitzaren 
guztizkoak ez datoz bat lehen aurkeztu direnekin. Portzentajeak kalkulatzeko kontuan hartu da baliabide mota bakoitzaren guztizkoa (Ed/Ee kanpoan utzita) 
eta zutabeak 100era iristen dira. 

 
Udaleku irekietan euskarazko eskaintza nagusitzen den bitartean, eskaintza elebidunak agerpen 
handiagoa du udaleku itxietan eta irteera eta txangoetan. 
 

11. taula.- Oporretako aisialdi-programen kopurua, hizkuntzaren eta erakunde motaren arabera 

ERAKUNDE ANTOLATZAILE MOTA 

Foru 
Aldundia Mankomunitatea Udala 

Aurrezki 
Kutxen Gizarte 

Ekintza 
Aisialdiko 

federazioak 
Hezkuntza-
federazioak GUZTIRA HIZKUNTZA 

Kop.  % Kop.  % Kop.  % Kop.  % Kop.  % Kop.  % Kop. % 
Euskara 4 21,4 9 60,0 134 65,4 1 2,2 0 0,0 4 57,1 152 51,5 
Gaztelania 3 15,8 0 0,0 3 1,5 3 6,5 0 0,0 0 0,0 9 3,1 
Elebiduna 
(euskara eta 
gaztelania) 

8 42,1 6 40,0 68 33,2 7 15,2 3 100,0 0 0,0 92 31,2 

Ingelesa 3 15,8 0 0,0 0 0,0 32 69,6 0 0,0 3 42,9 38 12,9 
Beste batzuk 1 5,3 0 0,0 0 0,0 3 6,5 0 0,0 0 0,0 4 1,4 

GUZTIRA(1) 19 100,0 15 100,0 205 100,0% 46 100,0 3 100,0 7 100,0 295 100,0 

(1) 58 programaren kasuan ez da hizkuntzari buruzko informaziorik lortu eta, beraz, ez dira taulan barne hartu. Hori dela eta, baliabide mota bakoitzaren guztizkoak ez datoz bat lehen 
aurkeztu direnekin. Portzentajeak kalkulatzeko kontuan hartu da baliabide mota bakoitzaren guztizkoa (Ed/Ee kanpoan utzita) eta zutabeak 100era iristen dira. 

 
Programak eskaintzen diren hizkuntzari buruzko informazioa bereiztean —eta programa 
antolatzen duen erakunde mota kontuan hartuta— ikus daitekeenez, foru-aldundiek 
bereganatzen dute programa elebidunen (euskara eta gaztelania) eskaintza gehiena; udalerri 
mankomunatuek edo udalek, berriz, euskarazko programak eskaini ohi dituzte.  
 
Aurrezki-kutxen gizarte-ekintzarekin lotuta eskaintzen diren programei dagokienez, hamarretik ia 
zazpi ingelesez izaten dira. Hezkuntza-federazioen eskaintza nahiko modu orekatuan banatuta 
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dago euskaraz edo ingelesez eskaintzen diren programen artean, nahiz eta euskaraz ingelesez 
baino gehiagotan eskaintzen diren.  
 

 
12. taula.- Oporretako aisialdi-programen kopurua, 
programa eskaintzen den asteko egunen arabera 

 Kop. %(1) 

Lan-egunak 236 69,2 
Asteburuak 5 1,5 
Lan-egunak eta 
asteburuak 100 29,3 

GUZTIRA 341 100 
(1) Galdera honetan erantzunik eman ez duten 12 programa 
identifikatu dira; guztizko lagina (353) 341 programatara 
murriztu da kasu honetan. Portzentajeak kalkulatzeko 
programen oinarria kontuan hartu da, erantzunik eman ez 
dutenak kanpoan utzita.  

Hiru programaren artetik bik aukera 
ematen diete adin txikikoei asteko lan-
egunetan aisialdi-programetan parte 
hartzeko; programen % 31ren kasuan, 
berriz, asteburuko aisialdi-aukerak 
eskaintzen dira. 
 
Oro har, udaleku irekiak eta tailer, jolas, 
eta abar gisako jarduerak astean zehar 
eskaintzen dira, batez ere; 
kanpamenduak, auzolandegiak eta 
atzerriko egonaldiak, ordea, aste 
egunetan zein asteburuetan izaten dira. 

 
13. taula.- Oporretako aisialdi-programen kopurua, programa eskaintzen den asteko egunen eta programa motaren 

arabera 

BALIABIDE MOTA 

Udaleku 
irekiak, 
hirikoak 

Udaleku itxiak 
edo 

kanpamentuak 

Askotariko 
jarduerak: 
tailerrak, 
jolasak… 

Auzolandegiak Egonaldiak 
atzerrian 

Irteerak eta 
txangoak 

ASTEKO 
EGUNAK 

Kop.  %(1) Kop.  % Kop.  % Kop.  % Kop.  % Kop.  % 
Lan-egunak 184 98,4 5 9,1 39 75,0 1 50,0 0 0,0 7 63,6 
Asteburuak 0 0,0 0 0,0 2 3,8 0 0,0 0 0,0 3 27,3 
Lan-egunak eta 
asteburuak 3 1,6 50 90,9 11 21,2 1 50,0 34 100,0 1 9,1 

GUZTIRA 187 100,0 55 100,0 52 100,0 2 100,0 34 100,0 11 100,0 
(1) Guztira 12 kasutan ez da erantzunik eman. Hain zuzen ere, 10 udaleku irekiren eta 2 jardueraren kasuan. Portzentajeak kalkulatzeko 
kontuan hartu da programa mota bakoitzaren guztizkoa, erantzunik eman ez dutenak kanpoan utzita.  

 
 

14. taula.- Oporretako aisialdi-programen 
kopurua, ordutegiaren arabera 

 Kop. %(1) 

Goizez bakarrik 162 48,4 
Arratsaldez 
bakarrik 21 6,3 

Goizez eta 
arratsaldez 59 17,6 

Egun osoa (gaua 
barne) 93 27,8 

GUZTIRA 335 100 
(1) Galdera honetan erantzunik eman ez duten 18 
programa identifikatu dira; guztizko lagina (353) 335 
programatara murriztu da kasu honetan. Portzentajeak 
kalkulatzeko kontuan hartu da programen guztizko 
oinarria, erantzunik eman ez dutenak kanpoan utzita.  

Programen ia erdiak goizez bakarrik eskaintzen 
dira. Gaua barne hartzen duten programak alde 
batera utzita —kanpamentuak eta asteburua barne 
hartzen duten baliabideak izan ohi dira, eta adin 
gehiagoko taldeak dituzte xede normalean—, 
arratsaldez egiten den aisialdi-eskaintza % 23,9ra 
murrizten da. 
 
Udaleku ireki asko eta asko goizez bakarrik 
eskaintzen dira (% 78,6) eta askotariko jarduerak 
(tailerrak, eta abar) nagusitzen dira arratsaldez 
eskaintzen diren baliabideen artean, betiere gaua 
barne hartzen ez duten baliabideak direla kontuan 
hartuta. 
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15. taula.- Oporretako aisialdi-programen kopurua, ordutegiaren eta baliabide motaren arabera 

BALIABIDE MOTA 

Udaleku 
irekiak, 
hirikoak 

Udaleku itxiak 
edo 

kanpamentuak 

Askotariko 
jarduerak: 
tailerrak, 
jolasak… 

Auzolandegiak Egonaldiak 
atzerrian 

Irteerak eta 
txangoak 

ORDUTEGIA 

Kop.  %(1) Kop.  % Kop.  % Kop.  % Kop.  % Kop.  % 
Goizez bakarrik 143 78,6 0 0,0 16 31,4 1 50,0 0 0,0 2 18,2 
Arratsaldez bakarrik 8 4,4 0 0,0 12 23,5 0 0,0 0 0,0 1 9,1 
Goizez eta arratsaldez 31 17,0 0 0,0 21 41,2 0 0,0 0 0,0 7 63,6 
Egun osoa (gaua 
barne) 0 0,0 55 100,0 2 3,9 1 50,0 34 100,0 1 9,1 

GUZTIRA 182 100,0 55 100,0 51 100,0 2 100,0 34 100,0 11 100,0 
(1)  Galdera honetan erantzunik eman ez duten 18 programa identifikatu dira; guztizko lagina (353) 335 programara murriztu da kasu honetan. 

Portzentajeak kalkulatzeko kontuan hartu da programa mota bakoitzaren guztizkoa, erantzunik eman ez dutenak kanpoan utzita.  
 
 
  

16. taula.- Oporretako aisialdi-programen kopurua, adin-tartearen eta programa eskaintzen den asteko egunen arabera 
ASTEKO EGUNAK  

Lan-egunak Asteburuak  Lan-egunak eta asteburuak ADIN TARTEA 
Kop. %(1) Kop. % Kop. % 

0-3 urte 9 100,0 0 0,0 0 0,0 
3-6 urte  129 95,6 0 0,0 6 4,4 
6-8 urte 158 93,5 0 0,0 11 6,5 
8-10 urte 165 87,3 0 0,0 24 12,7 
10-12 urte 158 84,0 0 0,0 30 16,0 
12-14 urte 72 57,1 3 2,4 51 40,5 
14-16 urte 49 39,5 5 4,0 70 56,5 
16-18 urte 28 32,2 5 5,7 54 62,1 
(1) Portzentaje horizontalak dira. Horiek kalkulatzeko kontuan hartu da adin-tarte bakoitzaren programen guztizko oinarria, erantzunik eman ez 

dutenak kanpoan utzita.  
Oharra: Adinaren galdera erantzun ez duten 9 kasu identifikatu dira eta 12 kasutan ez zaio erantzunik eman asteko egunen galderari.  
 

17. taula.- Oporretako aisialdi-programen kopurua, estaltzen duten adin-tartearen eta ordutegiaren arabera 

ORDUTEGIA 

Goizez bakarrik Arratsaldez bakarrik Goizez eta arratsaldez Egun osoa (gaua 
barne) ADIN TARTEA 

Kop. %(1) Kop. % Kop. % Kop. % 

0-3 urte 5 62,5 2 25,0 1 12,5 0 0,0 
3-6 urte 107 81,7 11 8,4 13 9,9 0 0,0 
6-8 urte 123 73,2 13 7,7 27 16,1 5 3,0 
8-10 urte 122 64,9 14 7,4 32 17,0 20 10,6 
10-12 urte 115 62,5 12 6,5 32 17,4 25 13,6 
12-14 urte 32 26,0 11 8,9 36 29,3 44 35,8 
14-16 urte 16 13,1 7 5,7 33 27,0 66 54,1 
16-18 urte 9 10,2 5 5,7 22 25,0 52 59,1 
(1) Portzentajeak kalkulatzeko kontuan hartu da adin-tarte bakoitzaren guztizkoa, erantzunik eman ez dutenak kanpoan utzita. Portzentaje 
horizontalak dira. 
Oharra: Adinaren galdera erantzun ez duten 9 kasu identifikatu dira eta 18 kasu dira ordutegiaren galderari erantzunik eman ez diotenak.  
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Ez da identifikatu 3 urtetik beherako haurrentzako eskaintzarik asteburuan, eta asteburuetan 
egiten den eskaintza, gainera, ez da bat ere esanguratsua 12 urteko adin-tartera arte. Antzeko 
zerbait gertatzen da goizez eta arratsaldez eskaintzen diren jarduera-programekin, alegia, 
eskaintza askoz ere mugatuago dago txikienen kasuan. 
 

18. taula.- Programa kopurua, erakunde antolatzailearen eta programetara sartzeko baldintzen arabera26 

PROGRAMETAN IZENA EMATEKO BALDINTZAK 

Erroldatuta egotea Beste baldintza batzuk 
ERAKUNDE 

ANTOLATZAILE 
MOTA 

Erantzuna 
eman duten 
programen 

kopurua 

Erroldatuta 
egotea baldintza 

gisa ezartzen 
duten programen 

kopurua 

Erantzuna 
eman duten 

programen %  

Erantzuna 
eman duten 
programen 

kopurua 

Beste 
baldintza 
batzuk 

ezartzen 
dituzten 

programen 
kopurua 

Erantzuna 
eman duten 

programen % 

Foru Aldundia 25 25 100,0 22 2 9,1 
Mankomunitatea 15 6 40,0 13 2 15,4 
Udala 188 55 29,3 178 3 1,7 
Aurrezki Kutxen 
Gizarte Ekintza 43 0 0,0 46 46 100,0 

Aisialdiko 
federazioa 1 0 0,0 0 0 0 

Hezkuntza-
federazioa 7 0 0,0 6 6 100,0 
(1)  279 programatan ezartzen da baldintza gisa erroldatuta egotea (74 programatan ez da erantzunik eman). Hainbat baldintza ezartzen dituzten 

programei dagokienez, 265 programari buruzko informazioa dugu (88 programak ez dute erantzunik eman). 
 
Lurralde historiko bateko udalerri batean erroldatuta egotea nahitaez bete beharreko baldintza da 
foru-aldundiek oporretan eskaintzen dituzten aisialdi-programetan parte hartu ahal izateko. 
Mankomunitateek eta udalek egiten duten eskaintzaren zati batean ere baldintza hori bete behar 
da ezinbestean, baina, kasu horietan, programen % 40k eta % 30ek, hurrenez hurren, ezartzen 
dute erroldatuta egoteko baldintza. 
 
 
Beste programa batzuetan sartzeko 
hainbat baldintza ezartzen dira aurrezki-
kutxen kasuan, ezinbestean izan behar da 
bezero edo elkartekide. Beste kasu gutxi 
batzuetan, hizkuntza jakin baten 
ezagupen-maila bat ziurtatu behar da edo 
gaitasun fisiko jakin batzuk ziurtatu behar 
dira (igeri egitea, adibidez). 

19. taula.- Programetara sartzeko beste baldintza 
batzuk 

Beste baldintza batzuk 

Gaztedi Planaren titular izatea (24 aipamen) 
Vital Kutxako bezero izatea (14 aipamen) 
Igeri egiten jakitea (12 aipamen) 
Kutxako Gaztetxoen Elkarteko kide izatea (8 aipamen) 
Ikastolan matrikulatuta egotea (6 aipamen) 
5 eta 12 urte bitarteko adina izatea (aipamen 1) 
Ikasketak D edo B ereduan egitea (aipamen 1)  

 

                                                 
26 Zenbait kasutan, informazio estatistikoa aurkezteko egin diren multzoengatik edo erakundeek programak sailkatzeko duten moduagatik, 

ezinezkoa izan da informazioa bateratzea eta, ondorioz, ezin izan da “izena emateko baldintzei” buruzko informazioa aztertu. Kasu horietan 
Ed/Ee adierazi dugu eta datu-basearen oharren atalera bideratu da informazioa. 
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Aztertu diren programa gehienak nahiko 
luzeak dira. Hamar programaren artetik 
zazpik hamar egun baino gehiago irauten 
dute; eta hamar programaren artetik ia lauk 
bi astetik gora irauten dute.  

20. taula.- Oporretako aisialdi-programen kopurua, 
iraupenaren arabera(1) 

 Abs % 
Egun bat 14 4,1 
Egun bat baino gehiago eta 
astebete baino gutxiago (2-4 
egun) 

28 8,1 

Astebete baino gehiago eta 
hamar egun baino gutxiago (5-
9 egun) 

66 19,2 

Bi aste inguru (10-15 egun) 112 32,6 
15 egun baino gehiago 124 36,0 

GUZTIRA 344 100 
(1)  9 programaren kasuan ez dugu lortu irauten duten denborari 

buruzko informaziorik. Portzentajeak kalkulatzeko, kontuan 
hartu da oinarriaren guztizkoa, Ed/Ee erantzun dutenak 
kanpoan utzita.   

 
Atzerrian egiten diren egonaldiak eta udaleku irekiak edo hiri-udalekuak dira gehien irauten 
dutenak; hain zuzen ere, gehienetan 15 egunetik gora luzatzen dira. Udaleku itxiek edo 
kanpamentuek bi aste inguru irauten dute; askotariko jarduerek astebetetik behera irauten dute 
eta txangoek, kasu gehienetan, egun bat.  

21. taula.- Oporretako aisialdi-programen kopurua iraupenaren eta baliabide motaren arabera 

BALIABIDE MOTA 

Udaleku 
irekiak, 
hirikoak 

Udaleku itxiak 
edo 

kanpamentuak 

Askotariko 
jarduerak: 
tailerrak, 
jolasak… 

Auzolandegiak Egonaldiak 
atzerrian 

Irteerak eta 
txangoak 

IRAUPENA 

Kop.  %(1) Kop.  % Kop.  % Kop.  % Kop.  % Kop.  % 
Egun bat 0 0,0 0 0,0 6 11,5 0 0,0 0 0,0 8 66,7 
Egun bat baino 
gehiago eta astebete 
baino gutxiago (24 
egun) 

7 3,7 3 5,5 13 25,0 0 0 1 2,9 4 33,3 

Astebete baino gehiago 
eta hamar egun baino 
gutxiago (5-9 egun) 

25 13,2 20 36,4 19 36,5 0 0,0 2 5,9 0 0,0 

Bi aste inguru (10-15 
egun) 66 34,9 30 54,5 12 23,1 2 100,0 2 5,9 0 0,0 

15 egun baino gehiago 91 48,1 2 3,6 2 3,8 0 0,0 29 85,3 0 0,0 
GUZTIRA 189 100 55 100 52 100 2 100 34 100 12 100 
(1)  9 programaren kasuan ez dugu lortu irauten duten denborari buruzko informaziorik. Portzentajeak kalkulatzeko kontuan hartu da 

oinarriaren guztizkoa, Ed/Ee erantzun dutenak kanpoan utzita.  
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4.2.- EAEko haur eta nerabeei egiten zaien oporretako aisialdi-
eskaintzaren programetako plaza kopurua 

 
Identifikatutako programa bakoitzaren plaza kopurua ezagutu ahal izatea izan da ikerlan honetan 
izan dugun oztopo nagusia. Baliabide bakoitzari buruz jaso den informazioan ez da datu hori 
barne hartzen, nahiz eta berau ezagutzea funtsezkoa den baliabide bakoitzaren estaldura-maila 
ezagutu ahal izateko.  
 
Atal honetan, horrenbestez, datu errealen hurbilketa bat egin nahi izan da. Horrela, zatizko 
laginak (horri buruzko informazioa jaso baita) ematen dituen datuak aztertutako programen 
guztizkora estrapolatu eta horren arabera egindako plazen zenbatespena hartu da abiapuntutzat 
aipatutako hurbilketa egiteko.  
 
Hortaz, zatizko zenbatespenak erabiltzea erabaki da, lurralde-esparruaren araberako maila 
desberdinak oinarri hartuta eta baliabide motaren araberako azpimailak bereiziz —maila eta 
azpimaila bakoitzaren balioak kalkulatu eta gehitu ondoren—. Egokiagoa da zatizko 
zenbatespenak erabiltzea; izan ere, mailek pisu desberdina dute laginaren guztizkoaren gainean 
eta desberdintasun dezente dago mailen batez bestekoen artean. Mailen araberako 
biztanleriaren batez bestekoen artean zenbat eta alde handiagoa egon, orduan eta zehatzagoa 
da biztanleriaren laginketa mailakatutik abiatuta egiten den zenbatespena; ausazko laginketa 
sinplearekin egiten den zenbatespena baino zehatzagoa da.  
 
Lehen esandakoa gogora ekarriz, plaza kopuruaren datuak osatzeko aurreko ataleko informazioa 
erabili da. Tauletan ikus daitekeen moduan, antzeko proportzioak erakusten dituzte datuek; hala 
ere, hainbat ñabardura egitea komeni da. Zentzu horretan, laburpenaren atalean egiten da 
dagokion irakurketa zeharkakoa eta konbinatua. 
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22. taula.- Oporretako aisialdi-programetako plazei(1) buruzko datu orientagarriak, lurralde-esparruaren eta baliabide motaren arabera. Aztertu diren kasuak eta kasu ezezagunak, erregistratutako plaza kopurua eta batez 
bestekoa 

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA HIRU LURRALDEAK 
BALIABIDE 

MOTA Aztertutako 
kasu 

kopurua 
Plaza 

kopurua 
Plazen 
batez 

bestekoa 

Kasu 
ezezagunen 

kop. 

Aztertutako 
kasu 

kopurua 
Plaza 

kopurua 
Plazen 
batez 

bestekoa 

Kasu 
ezezagunen 

kop. 

Aztertutako 
kasu 

kopurua 
Plaza 

kopurua 
Plazen 
batez 

bestekoa 

Kasu 
ezezagunen 

kop. 

Aztertutako 
kasu 

kopurua 
Plaza 

kopurua 
Plazen 
batez 

bestekoa 

Kasu 
ezezagunen 

kop. 
Udaleku 
irekiak 14 2.502 178,71 8 51 12.476 244,63 39 27 5.579 206,63 36 1 560 560,00 2 

Udaleku itxiak 
edo 
kanpamentuak 

16 3.057 191,06 5 5 4.370 874,00 6 14 2.612 186,57 5 2 210 105,00 1 

Askotariko 
jarduerak: 
tailerrak, 
jolasak, eta 
abar 

4 543 135,75 4 14 1.302 93,00 6 5 297 59,40 14 0 0 0 0 

Auzolandegiak 0 0 0 0 0 0 0 0 1 44 44,00 1 0 0 0 0 

Egonaldiak 
atzerrian 8 137 17,13 3 4 60 15,00 18 0 0 0 0 0 0 0 1 

Irteerak eta 
txangoak 0 0 0 0 8 566 70,75 2 2 258 129,00 0 0 0 0 0 

GUZTIRA 42 6.239 148,55 20 82 18.774 228,95 71 49 8.790 179,39 56 3 770 256,00 4 

(1) Plaza kopurua mugagabea duten 26 programa identifikatu dira (guztizkoaren % 7,3). Azter daitezkeen 327 kasuetatik 176 programaren kasuan (% 53) jaso ahal izan dira plaza kopuruari buruzko datu zehatzak.  
Kontuan hartu behar da taula honetan plaza kopuruarekin lotuta ematen diren balioek erantzuna eman duten programetan erregistratutako plazen batura islatzen dutela, nahiz eta ez diren nahikoa errealitatea bere osotasunean islatzeko.  
Oharra: Plaza kopuruari erantzundakoen pisua altuagoa da Gipuzkoan gainerako lurralde historikoetan baino; hortaz, datuak nolabait baldintzatuta egon daitezke.  
Oharra: Ezin izan da Bizkaiko Foru Aldundiaren programen plaza kopuruari buruzko daturik lortu; hortaz, baliteke lurralde historiko horri dagokion ratioa zertxobait desitxuratuta geratzea, batez ere kontuan hartuta mota horretako erakundeek egiten 
duten plazen eskaintzak guztizkoaren gainean duen pisu handia. 

 
 
Plaza kopuru mugagabea duten programak % 7,3 dira. Normalean udalerri txikietan eskaintzen dira, mota horretako eskaria ez baita handiegia izaten, eta 
eskura dauden baliabideekin programak xede duen biztanleria ia osorik barne har baitaiteke. 
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23a. taula.- Oporretako aisialdi-programetako plaza kopuru zenbatetsia, lurralde-esparruaren eta baliabide motaren 
arabera. Guztizko balio zenbatetsiak(1) 

LURRALDE ESPARRUA 

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA HIRU 
LURRALDEAK 

GUZTIRA 
 (EAE) BALIABIDE MOTA 

Plaza kopuru 
zenbatetsia 

Plaza kopuru 
zenbatetsia 

Plaza kopuru 
zenbatetsia 

Plaza kopuru 
zenbatetsia 

Plaza kopuru 
zenbatetsia 

Udaleku irekiak 3.931,68 22.016,57 13.017,68 1.680 40.645,93 
Udaleku itxiak edo 
kanpamentuak 4.012,3 9.614 3.544,85 315 17.486,15 

Askotariko jarduerak: 
tailerrak, jolasak… 1.086 1.860 1.128,6 0 4.074,60 

Auzolandegiak 0 0 88 0 88,00 
Egonaldiak atzerrian 188,39 330 0 0 518,39 
Irteerak eta txangoak 0 707,5 258 0 965,50 

GUZTIRA 9.218,37 34.528,07 18.037,13 1.995,00 63.778,57 

<18 urteko biztanleria(2) 48.960 169.682 114.366 333.008 333.008 

Plaza kop. 
zenbatetsia/<18 urteko 
biztanleria*1.000 

188,28 146,83 156,94 6,10 191,52 

(1) Hortaz, plaza kopurua kalkulatzeko zatizko laginaren datuak (176) guztizkora (353) estrapolatu dira, lurralde-esparruaren araberako maila 
desberdinak oinarri hartuta eta baliabide motaren araberako azpimailak bereiziz —maila eta azpimaila bakoitzaren balioak kalkulatu eta 
gehitu ondoren—. Batez bestekotan egin dira datu estatistikoen zenbatespenak. Jarraitutako prozedurari dagokionez, kasu 
ezezagunetarako (151) balioak ondorioztatu dira eta balio horiek zuzenean batu dira erantzuna eman duten eta plaza kopuru mugatua 
duten programetako (176) balioekin. 

(2) Iturria: INE, 2009ko urtarrilaren 1a 
Oharra. Plaza kopuruari erantzunik eman ez diotenen pisua handiagoa da Gipuzkoan gainerako lurralde historikoetan baino; hortaz, datuak nolabait baldintzatuta gera 

daitezke. 
Oharra: Ezin izan da Bizkaiko Foru Aldundiaren programen plaza kopuruari buruzko daturik lortu; hortaz, baliteke lurralde historiko horri dagokion ratioa 

zertxobait desitxuratuta geratzea, batez ere kontuan hartuta mota horretako erakundeek egiten duten plazen eskaintzak guztizkoaren gainean duen 
pisu handia. 

 
 
Identifikatutako oporretako aisialdi-programen guztizkoaren gainean egindako zenbatespenen 
arabera, ia 64.000 plaza eskaini zitezkeen 2009ko Gabonetako eta Aste Santuko oporraldietan 
eta 2010eko udako oporraldian. 
 
Plazen % 3,1 hiru lurralde historikoetan jarduten duten erakundeek eskainitako plazak dira; 
gainontzekoak jarduera lurralde historiko batean bereziki garatzen duten erakundeek 
eskainitakoak dira.  
 
18 urtetik beherako biztanleria kontuan hartuta, Araba agertzen da biztanleko plaza kopuru 
gehien eskaintzen duen lurralde gisa. Nahiz eta, erabilgarri ditugun datuen arabera, Bizkaia den 
ratio baxueneko lurraldea, kontuan hartu behar da ezin izan dugula Bizkaiko Foru Aldundiaren 
programen plazei buruzko daturik lortu; hortaz, aurkezten den datua datu erlatiboa da, izan ere, 
egindako azterketarekin baieztatu ahal izan da aldundiek egiten duten eskaintzak barne hartzen 
duen programa kopurua txikia izanik ere, programa bakoitzak plaza kopuru zabala eskaintzen 
duela; alegia, aldundien plazek pisu esanguratsua dute guztizkoaren gainean.  
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23b. taula.- Oporretako aisialdi-programetako plaza kopuru zenbatetsia, lurralde-esparruaren eta baliabide motaren 

arabera. Portzentajeak(1) 
LURRALDE ESPARRUA 

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA HIRU 
LURRALDEAK 

GUZTIRA 
 (EAE) BALIABIDE MOTA 

plazen %  plazen %  plazen %  plazen %  plazen %  

Udaleku irekiak 42,7 63,8 72,2 84,2 63,7 
Udaleku itxiak edo 
kanpamentuak 43,5 27,8 19,7 15,8 27,4 

Askotariko jarduerak: 
tailerrak, jolasak… 11,8 5,4 6,3 0,0 6,4 

Auzolandegiak 0,0 0,0 0,5 0,0 0,1 
Egonaldiak atzerrian 2,0 1,0 0,0 0,0 0,8 
Irteerak eta txangoak 0,0 2,0 1,4 0,0 1,5 

GUZTIRA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
(1) Portzentajeak kalkulatzeko kontuan hartu da lurralde-esparru bakoitzean egiten den programen eskaintzaren oinarria. 
Oharra: Ezin izan da Bizkaiko Foru Aldundiaren programen plaza kopuruari buruzko daturik lortu; hortaz, baliteke lurralde historiko horri dagokion ratioa 
zertxobait desitxuratuta geratzea, batez ere kontuan hartuta mota horretako erakundeek egiten duten plazen eskaintzak guztizkoaren gainean duen pisu 
handia. 
 
Plaza kopuruaren araberako banaketari erreparatuz, programetan ikusi diren datuen antzekoak 
lortu dira, baina badirudi udaleku irekien eskaintzaren pisua programen bitartez islatutakoa baino 
handiagoa izatea. Eskainitako plazen portzentaje altuena udaleku irekien kasuan lortu da; 
zehazki, EAEn oporretarako eskainitako hamar aisialdi-programatik sei inguru udaleku irekiak 
dira. Zentzu horretan, bat datoz joera horrekin Bizkaia eta Gipuzkoa; Araban, ordea, modu 
orekatuago batean banatzen dira plazak udaleku irekien eta udaleku itxien edo kanpamentuen 
artean. 
 
 

24. taula.- Hiru hiriburuetako udalek eskainitako oporretako aisialdi-programetan erregistratutako plaza kopurua. 
Guztizko balio errealak 

 

Udala Erregistratutako plaza 
kopurua (1). <19 urteko biztanleria(2) Plaza kop. erreala/<19 

urteko biztanleria*1.000 
Vitoria-Gasteiz 2.540 40.678 62,44 
Bilbao 7.339 55.686 131,80 
Donostia-San Sebastián 1.380 30.779 44,80 
(1) Kasu honetan datua ez da erreala; ez da zenbatespena egin, ezinezkoa izan baita datua ezagutzea. Kontuan hartu behar da taula honetan 

udal-programetako plazak bakarrik adierazi direla. 
(2) Iturria: INE, 2009ko urtarrilaren 1a. Ezin izan da udal-mailako daturik lortu 0-18 adin-tarteari dagokionez. 0-19 adin-tarteari dagozkion 

datuak eskaintzen dira, hurbilen geratzen den adin-tartea baita. 
(3) Donostian 4 kasutik batean ez da erantzunik jaso. 
 
 
Hiru euskal hiriburuen datu berariazkoei erreparatuz, eta, zehazkiago, udalak egindako aisialdi-
eskaintzari dagozkion datuei erreparatuz, hiru udalerrien artean desberdintasun nabarmenak 
daudela ikus daiteke. Bilboko Udalak 19 urtetik beherako 1.000 biztanleko 131,80 plaza ziurtatu 
zuen bitartean, Donostiako Udala ez zen erdira iritsi proportzioan.  
 
Hala ere, kopuru horiek behar den bezala baloratzeko, aintzat hartu behar da landa-lana egin den 
bitartean jakin ahal izan dela udaletxe gipuzkoarrek erakunde pribatuen eskaintzaren barruko 
aisialdi-programak diruz laguntzen dituztela, nahiz eta ez diren udalen eskaintzaren barruan 
sartzen. 
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Ezin da ahaztu, gainera, udal-mailan lortutako informazioa ez dagoela osatuta, programa 
bakoitzaren plaza kopuruari dagokionez. Dena den, jasotako informazio horrekin guztiarekin 
osatu da jarraian ikus daitekeen mapa hau, EAEko udalen eskaintzaren plaza-estaldura islatzen 
saiatzeko. Kolore bizienekin adierazi dira plaza kopurua/19 urtetik beherako biztanleria ratio 
altuenak dituzten udalerriak eta kolore margulagoak erabili dira ratio baxuagoa duten 
udalerrietan27. 
 

                                                 
27 Eranskinean kontsulta daiteke mapan islatutako ratioen zerrenda bat, udalen arabera antolatua. 
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1. irudia.- Plazen ratioa udalek eskainitako oporretako aisialdi-programetan 19 urtetik beherako biztanleriarekiko, udalerriaren arabera 

Plaza kopurua/<19 urteko 
biztanleria 

Oharra: asko dira erantzunik eman ez dutenak 
 

 Ed/Ee (185) 
 1etik 90era    (1) 
 0,5etik 1era    (6) 
 0,25etik 0,5era    (8) 
 0,01etik 0,25era   (40) 
 Mugagabeko plaza-kopurudun 
programaren bat   (15) 
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25. taula.- Oporretako aisialdi-programen plaza kopurua, erakunde antolatzailearen eta lurralde-esparruaren arabera. 
Portzentajeak(1) 

LURRALDE ESPARRUA 

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA HIRU 
LURRALDEAK GUZTIRA (EAE) 

ERAKUNDE 
ANTOLATZAILE 

MOTA 
Plazen % Plazen % Plazen % Plazen % Plazen % 

Foru aldundia 47,7 --(2) 23,9 0,0 14,7 
Mankomunitatea 0,9 3,1 0,9 0,0 2,0 
Udala 48,5 74,0 65,7 0,0 65,6 
Aurrezki-kutxen 
gizarte-ekintza 2,9 22,9 9,6 0,0 15,4 

Aisialdiko federazioa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Hezkuntza-federazioa 0,0 0,0 0,0 100,0 2,2 

GUZTIRA 100 100 100 100 100 
(1) 176 programaren plaza kopuruari buruzko datu zehatzak jaso ahal izan dira (26 programak plaza kopuru mugagabea dute eta ez dira kontuan 
hartu portzentajeak kalkulatzeko). 
Oharra: Ezin izan da Bizkaiko Foru Aldundiaren programen plaza kopuruari buruzko daturik lortu; hortaz, baliteke lurralde historiko horri dagokion ratioa 
zertxobait desitxuratuta geratzea, batez ere kontuan hartuta mota horretako erakundeek egiten duten plazen eskaintzak guztizkoaren gainean duen pisu 
handia. 
 
Ezin da ahaztu erakunde esanguratsuenen artetik zenbaitetan ez dela lortu datu zehatzik plaza 
kopuruari buruz, hortaz, kontu handiz hartu behar dira datu horiek. Hala ere, hasiera batean 
plaza kopuruaren azterketa programen datuen arabera egin da. Ildo horretan, datu horien 
arabera, 10 plazen artetik 7 inguru udalek eskaintzen dituzte, baina aldaketa bat ikus daiteke 
aldundien pisuan; azken horiek plazen guztizkoaren % 15 eskaintzen dituzte (programa kopuru 
mugatua izanik ere —guztizkoaren % 7—, karga esanguratsua dute programen plaza kopuruaren 
gainean). Halaber, aurrezki-kutxen plazen eskaintzak Araban pisu txikiagoa duela erakusten dute 
datuek.  
 
 

26. taula.- Oporretako aisialdi-programen plaza kopurua, dagokien oporraldiaren eta lurralde-esparruaren arabera. 
Portzentajeak(1) 

LURRALDE ESPARRUA 

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA HIRU 
LURRALDEAK 

GUZTIRA  
(EAE) 

OPORRALDIA 

Plazen % Plazen % Plazen % Plazen % Plazen % 
GABONAK 0,3 10,2 2,7 0,0 6,3 
Aste Santua 0,0 4,0 1,4 0,0 2,6 
Uda: ekaina 16,8 22,3 6,0 50,0 18,4 
Uda: uztaila 50,2 39,6 62,2 50,0 46,8 
Uda: abuztua 26,4 23,8 27,7 0,0 24,5 
Uda: iraila 6,4 0,2 0,0 0,0 1,4 

GUZTIRA 100 100 100 100 100 

(1) 176 programaren plaza kopuruari buruzko datu zehatzak jaso ahal izan dira (26 programak plaza kopuru mugagabea dute eta ez dira 
kontuan hartu portzentajeak kalkulatzeko). Lau programaren kasuan ez dugu oporraldiari buruzko informaziorik lortu. 

Oharra: Ezin izan da Bizkaiko Foru Aldundiaren programen plaza kopuruari buruzko daturik lortu, hortaz, baliteke lurralde historiko horri dagokion 
ratioa zertxobait desitxuratuta geratzea, batez ere kontuan hartuta mota horretako erakundeek egiten duten plazen eskaintzak guztizkoaren gainean 
duen pisu handia.  

 
Eskaintza osatzen duten plaza gehienak uztaileko oporraldian eskaini dira, oporretako aisialdi-
programen barruan eskainitako hamar plazen artetik ia bost, hain zuzen ere. Bizkaiko lurralde 
historikoan plazak udako hilabete nagusietan (ekaina, uztaila eta abuztua) banatzen dira, neurri 
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handiago zein txikiago batean; Araban eta Gipuzkoan, bien bitartean, uztailean erregistratzen da 
plaza gehien. 
 
 

27. taula.- Oporretako aisialdi-programen plaza kopurua, hizkuntzaren eta lurralde-esparruaren arabera. Portzentajeak(1) 

LURRALDE ESPARRUA 

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA HIRU 
LURRALDEAK 

GUZTIRA  
(EAE) 

HIZKUNTZA 

Plazen % (2) Plazen % Plazen % Plazen % Plazen % 
Euskara 15,1 24,4 48,0 27,3 28,1 
Gaztelania 0,6 0,5 7,3 0,0 2,0 
Elebiduna (euskara 
eta gaztelania) 81,3 75,0 42,6 0,0 67,1 

Ingelesa 3,0 --(2) 2,2 72,7 2,8 
Beste batzuk --(2) 0,1 --(2) 0,0 0,04 

GUZTIRA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
(1) 140 programaren plaza kopuruari buruzko datu zehatzak jaso ahal izan dira, izan ere, plaza kopuruari buruzko informazioa lortu da 76 

programaren kasuan, baina guztietan ez zaio erantzun hizkuntzaren galderari.  
(2) Kasu horietan ezin izan da plazei buruzko daturik jaso; beraz, portzentajeen banaketa desitxuratuta dago.  
Oharra: “0” adierazten bada, kasuan-kasuan dagokion hizkuntzari programaren lurralde-esparruan ez zaiola plazarik esleitu esan nahi du. “(--)” 

agertzen bada, eskaintzen diren plazei buruzko informaziorik jaso ez dela esan nahi da. 
Oharra: Ezin izan da Bizkaiko Foru Aldundiaren programen plaza kopuruari buruzko daturik lortu; hortaz, baliteke lurralde historiko horri dagokion ratioa 

zertxobait desitxuratuta geratzea, batez ere kontuan hartuta mota horretako erakundeek egiten duten plazen eskaintzak guztizkoaren gainean duen 
pisu handia. 

 
Lagina mugatuta dagoela-eta, datuak kontu handiz aztertu behar badira ere, honakoa esan 
daiteke: lehen ere esan den moduan, euskarazko programek osatzen dute gehiengoa, eta 
eskaintzen diren plaza gehienak elebidunak dira.  
 
 
 

28. taula.- Oporretako aisialdi-programen plaza 
kopurua, iraupenaren arabera. Portzentajeak(1) 

 Plazen % 
Egun bat 1,0 
Egun bat baino gehiago eta 
astebete baino gutxiago (24 
egun) 

4,4 

Astebete baino gehiago eta 
hamar egun baino gutxiago (5-
9 egun) 

31,6 

Bi aste inguru (10-15 egun) 36,6 
15 egun baino gehiago 26,4 

GUZTIRA 100 
(1)  172 programaren plaza kopuruari buruzko datu zehatzak jaso 

ahal izan dira; izan ere, plaza kopuruari buruzko informazioa 
lortu da 176 programaren kasuan, baina guztietan ez zaio 
erantzun programaren iraupenaren galderari.   

 
29. taula.- Oporretako aisialdi-programen plaza 

kopurua, asteko egunen arabera. Portzentajeak(1) 
 Plazen% 

Lan-egunak 64,8 
Asteburuak 1,0 
Lan-egunak eta asteburuak 34,2 

GUZTIRA 100 
(1) .167 programaren plaza kopuruari buruzko datu zehatzak jaso 
ahal izan dira; izan ere, plaza kopuruari buruzko informazioa lortu 
da 176 programen kasuan, baina guztietan ez zaio erantzun 
programa eskaintzen den asteko egunari buruzko galderari.   

 
 
Ohikoena da adin txikikoak xede dituzten oporretako aisialdi-programek bi aste inguru irautea; 
eta astegunetan eskaintzen dira gehienak. Oso gutxi dira, zentzu horretan, asteburuetan bakarrik 
eskaintzen diren plazak, adin txikikoentzat egiten den oporretako aisialdi-eskaintza osorik hartuta, 
nahiz eta hamar plazen artetik hiru inguru astegunetan eta asteburuetan esleitzen diren.  
 
Udaleku itxiak edo kanpamentuak eta atzerriko egonaldiak dira astegunetan eta asteburuetan 
eskaintzen diren baliabideak. Udaleku irekiak, askotariko jarduerak eta irteerak eta txangoak, 
plaza gehien astegunetan eskaintzen dituzten baliabideak dira. Udaleku irekien eta askotariko 
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jardueren kasuan, plaza gehienak goizez eskaintzen dira; irteera eta txangoen kasuan, berriz, 
eskainitako plazek goizeko eta arratsaldeko ordutegia estaltzen dute.  
 

30. taula.- Oporretako aisialdi-programen plaza kopurua, asteko egunen eta baliabide motaren arabera. Portzentajeak(1) 

BALIABIDE MOTA 

Udaleku 
irekiak, hirikoak 

Udaleku itxiak 
edo 

kanpamentuak 

Askotariko 
jarduerak: 
tailerrak, 
jolasak… 

Auzolandegiak Egonaldiak 
atzerrian 

Irteerak eta 
txangoak 

ASTEKO EGUNAK 

Plazen% Plazen% Plazen% Plazen% Plazen% Plazen% 
Lan-egunak 99,4 --(2) 53,3 --(2) 0,0 56,6 
Asteburuak 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 40,3 
Lan-egunak eta 
asteburuak 0,6 100 45,5 100,0 100 3,1 

GUZTIRA 100 100 100 100 100 100 
(1) 167 programaren plaza kopuruari buruzko datu zehatzak jaso ahal izan dira; izan ere, plaza kopuruari buruzko informazioa lortu da 176 

programaren kasuan, baina guztietan ez zaio erantzun programa eskaintzen den asteko egunari buruzko galderari.  
(2) Kasu horietan ezin izan da plazei buruzko daturik jaso; beraz, portzentajeen banaketa desitxuratuta dago. 
Oharra: “0” adierazten bada, kasuan-kasuan dagokion asteko egunari programaren lurralde-esparruan ez zaiola plazarik esleitu esan nahi du. “(--

)” agertzen bada, eskaintzen diren plazei buruzko informaziorik jaso ez dela esan nahi da. 
 

31. taula.- Oporretako aisialdi-programen plaza kopurua ordutegiaren arabera. Portzentajeak(1)  
 plazen% 

Goizez bakarrik 51,6 
Arratsaldez bakarrik 2,0 
Goizez eta arratsaldez 14,5 
Egun osoa (gaua barne) 31,9 

GUZTIRA 100 
(1)  164 programaren plaza kopuruari buruzko datu zehatzak jaso ahal izan dira, izan ere, plaza kopuruari buruzko informazioa lortu da 

176 programen kasuan, baina guztietan ez zaio erantzun programa eskaintzen den asteko egunari buruzko galderari.  
 

32. taula.- Oporretako aisialdi-programen plaza kopurua ordutegiaren eta baliabide motaren arabera. Portzentajeak(1) 
BALIABIDE MOTA 

Udaleku 
irekiak, 
hirikoak 

Udaleku itxiak 
edo 

kanpamentuak 

Askotariko 
jarduerak: 
tailerrak, 
jolasak… 

Auzolandegiak Egonaldiak 
atzerrian 

Irteerak eta 
txangoak 

ORDUTEGIA 

plazen% plazen% plazen% plazen% plazen% plazen% 
Goizez bakarrik 79,0 0,0 60,9 --(2) 0 31,2 
Arratsaldez bakarrik 1,9 0,0 10,0 0 0 8,3 
Goizez eta 
arratsaldez 19,1 0,0 29,0 0 0 57,4 

Egun osoa (gaua 
barne) 0,0 100,0 0,0 100 100 3,1 

GUZTIRA 100 100 100 100 100 100 
(1) 164 programaren plaza kopuruari buruzko datu zehatzak jaso ahal izan dira; izan ere, plaza kopuruari buruzko informazioa lortu da 176 

programen kasuan, baina guztietan ez zaio erantzun programa eskaintzen den ordutegiari buruzko galderari. 
(2) Kasu horietan ezin izan da plazei buruzko daturik jaso, beraz, portzentajeen banaketa desitxuratuta dago. 
Oharra: “0” adierazten bada, kasuan-kasuan dagokion ordutegiari programaren lurralde-esparruan ez zaiola plazarik esleitu esan nahi du. “(--)” 

agertzen bada, eskaintzen diren plazei buruzko informaziorik jaso ez dela esan nahi da. 
 
 
Lehenago esandakoa gogora ekarriz, kasu askotan, plaza kopurua identifikatu ez den datu bat 
da, baina, batez ere, adin-tarteen arabera bereizita lortzeko zaila da. Landa-lanean baieztatu ahal 
izan dira, bestalde, ikerketa-taldeak adinaren araberako sailkapena egiteko hasiera batean izan 
zituen zailtasunak. Talde bezain beste programa bereiz daitezke ia-ia: 4-11 adin-tarterako 
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programak daude, 8-12 adin-tarterakoak, 9-15, 15-18, 13-18, eta abar. Bestalde, zenbait 
erakundek plaza kopuru zehatz bat eskaintzen dute, aldez aurretik adinaren araberako kuporik 
ezarri gabe; izan ere, izena ematen duen haur kopuruaren arabera edo zozketa bidez esleitzen 
dira, ondoren, kupo horiek. Esanak esan, adinaren arabera bereizitako plazei buruzko 
informazioa lortzeko erabili den lagina guztizko plazena baino are txikiagoa da.  
 
Kasu honetan plazen zenbatespena egitea erabaki da, halaber. Zatizko zenbatespena erabiltzea 
erabaki da, baliabide motaren araberako mailak eta lurralde-esparruaren araberako azpimailak 
kontuan hartuta —maila eta azpimaila bakoitzaren balioak kalkulatu eta gehitu ondoren—, baina 
oraingoan batez bestekoa ez da zenbatespena egiteko estimatzaile gisa hartu, baizik eta maila 
eta azpimaila bakoitzaren guztizko balioetatik abiatu eta, kasuan-kasuko balioak ondorioztatu 
dira, dagokien proportzioan. 
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33. taula.- Oporretako aisialdi-programetako plazei(1) buruzko datu orientagarriak, adin-tarte bakoitzaren kasuan, baliabide motaren eta lurralde-esparruaren arabera. Aztertutako kasuak, erregistratutako 
plaza kopurua eta plazen proportzioa baliabide motaren segmentuaren guztizkoarekiko. EAE guztira 

BALIABIDE MOTA 

Udaleku irekiak, hirikoak Udaleku itxiak edo kanpamentuak Askotariko jarduerak, tailerrak, jolasak Egonaldiak atzerrian Irteerak eta txangoak ADIN 
TARTEA Aztertutako 

kasu 
kopurua 

Plaza 
kop. 

Plazen 
%/erregistratutako 

guztizkoa 

Aztertutako 
kasu 

kopurua 
Plaza 
kop. 

Plazen 
%/erregistratutako 

guztizkoa 

Aztertutako 
kasu 

kopurua 
Plaza 
kop. 

Plazen 
%/erregistratutako 

guztizkoa 

Aztertutako 
kasu 

kopurua 
Plaza 
kop. 

Plazen 
%/erregistratutako 

guztizkoa 

Aztertutako 
kasu 

kopurua 
Plaza 
kop. 

Plazen 
%/erregistratutako 

guztizkoa 
0-3 urte 1 21 0,3 0 0 0,0 1 10 0,8 0 0 0,0 0 0 0,0 
3-6 urte 22 2.025 29,3 0 0,0 0,0 5 660 49,9 0 0 0,0 -- -- -- 
6-8 urte 19 1.660 24,0 2 370 7,2 7 109 8,2 0 0 0,0 1 80 30,8 
8-10 urte 23 1.386 20,1 5 1.622 31,5 7 104 7,9 0 0 0,0 1 80 30,8 
10-12 urte 18 987 14,3 6 712 13,8 5 233 17,6 -- -- -- 1 80 30,8 
12-14 urte 10 480 7,0 8 1.285 25,0 3 57 4,3 -- -- -- 1 5 1,9 
14-16 urte 7 344 5,0 12 880 17,1 2 100 7,6 -- -- -- 1 9 3,4 
16-18 urte -- -- -- 10 279 5,4 1 50 3,8 2 65 100,0 1 6 2,3 

GUZTIRA 100 6.903 100 43 5.148 100 31 1.323 100 2 65 100 6 260 100 
(1) Plaza kopuru mugagabea duten 26 programa identifikatu dira (guztizkoaren % 7,3). Ildo horretan, azterketaren xede izan daitezkeen 327 kasuen artetik 73 programatan adin-tarteen arabera bereizitako plaza kopuruari buruzko datu zehatzak jaso ahal izan dira. 
(2) Ez dugu adin-tarteen arabera bereizitako informaziorik auzolandegietan eta bestelako baliabideetan eskaintzen diren plazei buruz. 
Kontuan hartu behar da taula honetan plaza kopuruarekin lotuta ematen diren balioek erantzundako programetan erregistratutako plazen batura islatzen dutela, nahiz eta ez diren nahikoa errealitatea bere osotasunean islatzeko. 
Oharra: “0” adierazten bada, aztertutako baliabide motaren barruan adin-tarte horretarako plazarik ez dagoela esan nahi du. “-” adieraztean, aztertutako baliabide mota horrek barne hartzen duen plaza kopuruari buruzko informaziorik lortu ez dugula esan nahi du. 

 
 
Jasotako datuen arabera, EAEn udaleku irekien bitartez eskaintzen diren plazen proportziorik altuena 3 eta 6 urte arteko biztanleentzako plazek lortu dute; 
eta gauza bera gertatzen da tailerren gisako askotariko jarduerekin. Kanpamentuei dagokienez, hamar plazen artetik zazpi 8 eta 12 urte arteko biztanleentzat 
dira eta plazen gehiengoa 8 eta 10 urte arteko adin txikikoentzat dira. Irteerak edo txangoak proposatzen dituzten programen plazak 6 eta 12 urte arteko adin 
txikikoak dituzte xedetzat.  
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34. taula.- Oporretako aisialdi-programetako plazei(1) buruzko datu orientagarriak, adin-tarte bakoitzaren kasuan, baliabide motaren eta lurralde-esparruaren arabera. Aztertutako kasuak, 
erregistratutako plaza kopurua eta plazen proportzioa segmentuaren guztizkoarekiko. Araba guztira 

BALIABIDE MOTA 
Udaleku irekiak, hirikoak Udaleku itxiak, kanpamentuak Askotariko jarduerak: tailerrak, jolasak Egonaldiak atzerrian 

ADIN TARTEA Aztertutako 
kasu 

kopurua 
Plaza 
kop. 

Plazen 
%/erregistratutako 

guztizkoa 

Aztertutako 
kasu 

kopurua 
Plaza 
kop. 

Plazen 
%/erregistratutako 

guztizkoa 

Aztertutako 
kasu 

kopurua 
Plaza 
kop. 

Plazen 
%/erregistratutako 

guztizkoa 

Aztertutako 
kasu 

kopurua 
Plaza 
kop. 

Plazen 
%/erregistratutako 

guztizkoa 
0-3 urte 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 
3-6 urte 2 90 5,1 0 0 0,0 2 480 92,7 0 0 0,0 
6-8 urte 2 492 27,6 1 210 7,0 2 22 4,2 0 0 0,0 
8-10 urte 5 422 23,7 3 1.150 38,3 2 16 3,1 0 0 0,0 
10-12 urte 4 350 19,7 3 120 4,0 -- -- -- -- -- 0,0 
12-14 urte 4 170 9,6 6 795 26,5 -- -- -- -- -- 0,0 
14-16 urte 4 255 14,3 7 626 20,9 -- -- -- -- -- 0,0 
16-18 urte -- -- -- 6 98 3,3 -- -- -- 1 55 100 

GUZTIRA 21 1.779 100 26 2.999 100 6 518 100 1 55 100 
(1) Plaza kopuru mugagabea duten 26 programa identifikatu dira (guztizkoaren % 7,3). Azterketaren xede izan daitezkeen 327 kasuetatik 73 programatan adin-tarteen arabera bereizitako plaza kopuruari buruzko informazioa jaso ahal izan da; horietatik 27 
Arabako lurralde historikoko programak dira. 
(2) Ez dugu informaziorik lortu Arabako lurralde historikoan auzolandegiak eta/edo irteerak eta txangoak barne hartzen dituzten oporretako aisialdi-programei buruz. 
Oharra: “0” adierazten bada, aztertutako baliabide motaren barruan adin-tarte horretarako plazarik ez dagoela esan nahi du. “-” adieraztean, aztertutako baliabide mota horrek barne hartzen duen plaza kopuruari buruzko informaziorik lortu ez dugula esan 
nahi du. 

 
 

35. taula.- Oporretako aisialdi-programetako plazei(1) buruzko datu orientagarriak, adin-tarte bakoitzaren kasuan, baliabide motaren eta lurralde-esparruaren arabera. Aztertutako 
kasuak, erregistratutako plaza kopurua eta plazen proportzioa segmentuaren guztizkoarekiko. Bizkaia guztira 

BALIABIDE MOTA 
Udaleku irekiak, hirikoak Askotariko jarduerak: tailerrak, jolasak Egonaldiak atzerrian Irteerak eta txangoak 

ADIN TARTEA Aztertutako 
kasu 

kopurua 
Plaza 
kop. 

Plazen 
%/erregistratutako 

guztizkoa 

Aztertutako 
kasu 

kopurua 
Plaza 
kop. 

Plazen 
%/erregistratutako 

guztizkoa 

Aztertutako 
kasu 

kopurua 
Plaza 
kop. 

Plazen 
%/erregistratutako 

guztizkoa 

Aztertutako 
kasu 

kopurua 
Plaza 
kop. 

Plazen 
%/erregistratutako 

guztizkoa 
0-3 urte - -- -- 1 10 1,7 0 0 0,0 0 0 0,0 
3-6 urte 15 1.080 37,6 3 180 29,7 0 0 0,0 -- -- -- 
6-8 urte 14 659 22,8 5 87 14,4 0 0 0,0 -- -- -- 
8-10 urte 14 529 18,4 5 88 14,5 0 0 0,0 -- -- -- 
10-12 urte 11 480 16,7 5 233 38,5 -- -- -- -- -- -- 
12-14 urte 3 88 3,1 2 7 1,2 -- -- -- 1 5 25,0 



   Mapa Oporretako aisialdi eta astialdirako baliabideen mapa EAEn 

 39 

14-16 urte 2 39 1,4 -- -- -- -- -- -- 1 9 45,0 
16-18 urte -- -- -- -- -- -- 1 10 100 1 6 30,0 

GUZTIRA 59 2.875 100 21 605 100 1 10 100 3 20 100 
(1) Plaza kopuru mugagabea duten 26 programa identifikatu dira (guztizkoaren % 12,9)). Azterketaren xede izan daitezkeen 327 kasuetatik 73 programatan adin-tarteen arabera bereizitako plaza kopuruari buruzko informazioa jaso ahal izan da; horietatik 
26 Bizkaiko lurralde historikoko programak dira. 
 (2) Ez dugu adin-tarteen arabera bereizitako informaziorik udaleku itxietan eta auzolandegietan eskaintzen diren plazei buruz. 
Oharra: “0” adierazten bada, aztertutako baliabide motaren barruan adin-tarte horretarako plazarik ez dagoela esan nahi du. “-” adieraztean, aztertutako baliabide mota horrek barne hartzen duen plaza kopuruari buruzko informaziorik lortu ez dugula esan 
nahi du. 
Oharra: Ezin izan da Bizkaiko Foru Aldundiaren programen plaza kopuruari buruzko daturik lortu, hortaz, baliteke lurralde historiko horri dagokion ratioa zertxobait desitxuratuta geratzea, batez ere kontuan hartuta mota horretako 
erakundeek egiten duten plazen eskaintzak guztizkoaren gainean duen pisu handia. 

 
 

36. taula.- Oporretako aisialdi-programetako plazei(1) buruzko datu orientagarriak, adin-tarte bakoitzaren kasuan, baliabide motaren eta lurralde-esparruaren arabera. Aztertutako kasuak, 
erregistratutako plaza kopurua eta plazen proportzioa segmentuaren guztizkoarekiko. Gipuzkoa guztira 

BALIABIDE MOTA 
Udaleku irekiak, hirikoak Udaleku itxiak edo kanpamentuak Askotariko jarduerak: tailerrak, jolasak Irteerak eta txangoak 

ADIN TARTEA Aztertutako 
kasu 

kopurua 
Plaza 
kop. 

Plazen 
%/erregistratutako 

guztizkoa 

Aztertutako 
kasu 

kopurua 
Plaza 
kop. 

Plazen 
%/erregistratutako 

guztizkoa 

Aztertutako 
kasu 

kopurua 
Plaza 
kop. 

Plazen 
%/erregistratutako 

guztizkoa 

Aztertutako 
kasu 

kopurua 
Plaza 
kop. 

Plazen 
%/erregistratutako 

guztizkoa 
0-3 urte 1 21 0,9 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 
3-6 urte 5 855 38,0 -- -- -- -- -- -- 0 0 0,0 
6-8 urte 3 509 22,7 1 160 7,4 -- -- -- 1 80 33,3 
8-10 urte 4 435 19,3 2 472 22,0 -- -- -- 1 80 33,3 
10-12 urte 3 157 7,0 3 592 27,5 -- -- -- 1 80 33,3 
12-14 urte 3 222 9,9 2 490 22,9 1 50 25,0 0 0 0,0 
14-16 urte 1 50 2,2 5 254 11,8 2 100 50,0 0 0 0,0 
16-18 urte -- -- -- 4 181 8,4 1 50 25,0 - -- -- 

GUZTIRA 20 2.249 100 17 2.149 100 4 200 100 3 240 100 
(1) Plaza kopuru mugagabea duten 26 programa identifikatu dira (guztizkoaren % 7,3). Azterketaren xede izan daitezkeen 327 kasuetatik 73 programatan adin-tarteen arabera bereizitako plaza kopuruari buruzko informazioa jaso 
ahal izan da; horietatik 20 Gipuzkoako lurralde historikoko programak dira. 
 (2) Ez dugu adin-tarteen arabera bereizitako informaziorik udaleku itxietan eta auzolandegietan eskaintzen diren plazei buruz. 
Oharra: “0” adierazten bada, aztertutako baliabide motaren barruan adin-tarte horretarako plazarik ez dagoela esan nahi du. “-” adieraztean, aztertutako baliabide mota horrek barne hartzen duen plaza kopuruari buruzko 
informaziorik lortu ez dugula esan nahi du. 

 



 Oporretako aisialdi eta astialdirako baliabideen EAEko mapa 

 40

 
37a. taula.- Oporretako aisialdi-programetako plaza kopuru zenbatetsia, adin-tarte bakoitzaren kasuan, baliabide motaren eta lurralde-

esparruaren arabera. Guztizko balio zenbatetsiak(1). Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta EAEko guztizkoa(2) 
ADIN TARTEA ETA 

LURRALDE 
ESPARRUA 

BALIABIDE MOTA 

 

Udaleku irekiak, 
hirikoak 

Udaleku itxiak, 
kanpamentuak 

Askotariko 
jarduerak: 
tailerrak, 
jolasak 

Auzolandegiak Egonaldiak 
atzerrian 

Irteerak eta 
txangoak ARABA 

Plaza kopuru 
zenbatetsia 

Plaza kopuru 
zenbatetsia 

Plaza kopuru 
zenbatetsia 

Plaza kopuru 
zenbatetsia 

Plaza kopuru 
zenbatetsia 

Plaza kopuru 
zenbatetsia 

0-3 urte - - - - - - 
3-6 urte 200,52 - 1.006,722 - - - 
6-8 urte 1.085,14 280,861 45,612 - - - 
8-10 urte 931,81 1.536,7109 33,666 - - - 
10-12 urte 774,54 160,492 - - - - 
12-14 urte 377,44 1.063,2595 - - - - 
14-16 urte 562,23 838,5707 - - - - 
16-18 urte - 132,4059 - - 188,39 - 
Guztizko 
zenbatetsia 3.931,68 4.012,30 1.086 - 188,39 - 

 

Udaleku irekiak, 
hirikoak 

Udaleku itxiak, 
kanpamentuak 

Askotariko 
jarduerak: 
tailerrak, 
jolasak 

Auzolandegiak Egonaldiak 
atzerrian 

Irteerak eta 
txangoak BIZKAIA 

Plaza kopuru 
zenbatetsia 

Plaza kopuru 
zenbatetsia 

Plaza kopuru 
zenbatetsia 

Plaza kopuru 
zenbatetsia 

Plaza kopuru 
zenbatetsia 

Plaza kopuru 
zenbatetsia 

0-3 urte - - 31,62 - - - 
3-6 urte 8.278,23 - 552,42 - - - 
6-8 urte 5.019,78 - 267,84 - - - 
8-10 urte 4.051,05 - 269,7 - - - 
10-12 urte 3.676,77 - 716,1 - - - 
12-14 urte 682,51 - 22,32 - - 176,875 
14-16 urte 308,23 - 0 - - 318,375 
16-18 urte - - 0 - 330 212,25 
Guztizko 
zenbatetsia 22.016,57 - 1.860 - 330 707,5 

 
Udaleku irekiak, 

hirikoak 
Udaleku itxiak, 
kanpamentuak 

Askotariko 
jarduerak: 

tailerrak, jolasak 
Auzolandegiak Egonaldiak 

atzerrian 
Irteerak eta 
txangoak GIPUZKOA 

Plaza kopuru 
zenbatetsia 

Plaza kopuru 
zenbatetsia 

Plaza kopuru 
zenbatetsia 

Plaza kopuru 
zenbatetsia 

Plaza kopuru 
zenbatetsia 

Plaza kopuru 
zenbatetsia 

0-3 urte 117,16 - - - - - 
3-6 urte 4.946,72 - - - - - 
6-8 urte 2.955,01 262,32 - - - 86,0 
8-10 urte 2.512,41 779,87 - - - 86,0 
10-12 urte 911,24 974,83 - - - 86,0 
12-14 urte 1.288,75 811,77 282,15 - - - 
14-16 urte 286,39 418,29 564,3 - - - 
16-18 urte - 297,77 282,15 - - - 
Guztizko 
zenbatetsia 13.017,68 3.544,85 1.128,6 - - 258,00 
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ADIN TARTEA 
ETA LURRALDE 

ESPARRUA 
BALIABIDE MOTA 

Udaleku irekiak, 
hirikoak 

Udaleku itxiak, 
kanpamentuak 

Askotariko 
jarduerak: 
tailerrak, 
jolasak 

Auzolandegiak Egonaldiak 
atzerrian 

Irteerak eta 
txangoak GUZTIRA 

(EAE) 
Plaza kopuru 
zenbatetsia 

Plaza kopuru 
zenbatetsia 

Plaza kopuru 
zenbatetsia 

Plaza kopuru 
zenbatetsia 

Plaza kopuru 
zenbatetsia 

Plaza kopuru 
zenbatetsia 

0-3 urte 117,16 - 31,62 - - - 
3-6 urte 13.425,46 - 1.559,142 - - - 
6-8 urte 9.059,94 543,18 313,452 - - 86 
8-10 urte 7.495,27 2.316,58 303,366 - - 86 
10-12 urte 5.362,55 1.135,33 716,1 - - 86 
12-14 urte 2.348,71 1.875,03 304,47 - - 176,875 
14-16 urte 1.156,85 1.256,86 564,3 - - 318,375 
16-18 urte - 430,17 282,15 - 518,39 212,25 
Ed/Ee 1.680 9.929 - 88 - - 
Guztizko 
zenbatetsia 40.645,93 17.486,15 4.074,6 88 518,39 965,5 
(1) Aurreko taulako balio absolutuekin errealitatea den bezala islatzea lortzen ez denez (73 programak osatzen dute lagina), plaza kopurua adin-

tartearen arabera bereizita kalkulatu da, lagina osorik hartuta (327 kasu). Zatizko zenbatespenak erabiltzea erabaki da, lurralde-esparruaren 
araberako maila desberdinak oinarrian hartuta eta baliabide motaren arabera azpimailak bereiziz —maila edo azpimaila bakoitzaren balioak 
kalkulatu eta gehitu ondoren—. Ehunekotan egin dira datu estatistikoen zenbatespenak. Jarraitu den prozedurari dagokionez, maila eta azpimaila 
bakoitzaren guztizko baliabideetatik abiatuta, kasuan-kasuan dagokion proportzioa ondorioztatu da. 

(2) Baliabide guztien adin-tarteen araberako informaziorik ez dugunez, ezinezkoa izan da zenbait jardun-esparrutan baliabide mota batzuen adin-
tarteen araberako plaza kopurua kalkulatzea. Kasu horietan, beraz, baliabideari dagozkion guztizko plaza zenbatetsiak adierazi dira eta, azken 
batukaria kalkulatzeko, Ed/Ee erantzunen parean hartu dira. Ez dugu informaziorik kanpamentu itxiei buruz Bizkaian, ez eta auzolandegiei 
buruzkorik ere aztertutako lurralde guztietan. Ez dago informaziorik hiru lurralde historikoak barne hartzen dituzten erakundeen programetako 
plazei buruz, adin-tartearen arabera bereizita; baliabide mota bakoitzerako kalkulatutako guztizko plaza kopuruak Ed/Ee erantzunen parean hartu 
dira azken batukaria kalkulatzeko. 

Oharra: Ezin izan da Bizkaiko Foru Aldundiaren programen plaza kopuruari buruzko daturik lortu; hortaz, baliteke lurralde historiko horri dagokion ratioa 
zertxobait desitxuratuta geratzea, batez ere kontuan hartuta mota horretako erakundeek egiten duten plazen eskaintzak guztizkoaren gainean duen pisu 
handia. 
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37b. taula.- Oporretako aisialdi-programetako plaza kopuru zenbatetsia, lurralde-esparruaren eta adin-tartearen arabera. Plaza kopuru zenbatetsia, portzentajea eta ratioa 

JARDUERAREN LURRALDE ESPARRUA 

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA EAE 
ADIN TARTEA 

Plaza 
kopuru 

zenbatetsia 
% 

Ratioa 
(plaza kop. 

zenbatetsia/biztanleria) 
*1000 

Plaza 
kopuru 

zenbatetsia 
% 

Ratioa 
(plaza kop. 

zenbatetsia/biztanleria) 
*1000 

Plaza 
kopuru 

zenbatetsia 
% 

Ratioa 
(plaza kop. 

zenbatetsia/biztanleria) 
*1000 

Plaza 
kopuru 

zenbatetsia 
% 

Ratioa 
(plaza kop. 

zenbatetsia/biztanleria) 
*1000 

0-3 urte --(2) -- -- 31,62 0,1 0,76 117,16 0,7 4,08 148,78 0,2 1,80 
3-6 urte 1.207,24 13,1 98,04 8.830,65 35,4 291,92 4.946,72 27,6 241,12 14.984,61 23,5 252,24 
6-8 urte 1.411,62 15,3 163,36 5.287,62 21,2 279,16 3.303,33 18,4 258,31 10.002,57 15,7 269,16 
8-10 urte 2.502,19 27,1 460,55 4.320,75 17,3 241,65 3.378,28 18,8 276,68 10.201,21 16,0 289,70 
10-12 urte 935,03 10,1 182,52 4.392,87 17,6 251,93 1.972,07 11,0 164,89 7.299,97 11,4 211,95 
12-14 urte 1.440,70 15,6 285,57 881,71 3,5 52,38 2.382,67 13,3 213,81 4.705,08 7,4 143,91 
14-16 urte 1.400,80 15,2 297,03 626,61 2,5 35,72 1.268,98 7,1 111,92 3.296,39 5,2 97,21 
16-18 urte 320,80 3,5 63,79 542,25 2,2 60,03 579,92 3,2 102,12 1.442,96 2,3 83,07 
Ed/Ee(3) -- -- -- -- -- -- -- -- -- 11.697,00 18,3 35,13 
GUZTIRA 9.218,37 100,0 188,28 24.914,07 100,0 146,83 17.949,13 100,0 156,94 63778,57 100 191,52 
(1) Plaza kopuru mugagabea eskaintzen duten 26 programa identifikatu dira (programen guztizkoaren % 7,3). Azterketaren xede izan daitezkeen 327 kasuen artean, adin-tartearen araberako plaza kopuruaren informazioa lortu da 73 programatan; 27 Araban; 26 Bizkaian eta 20 
Gipuzkoan. 
(2) Ezin izan da kalkulatu programa kop./1.000 biztanle ratioa, informazio faltagatik. 
(3) Baliabide guztien adin-tarteen araberako informaziorik ez dugunez, ezinezkoa izan da zenbait jardun-esparrutan baliabide mota batzuen adin-tarteen araberako plaza kopurua kalkulatzea. Kasu horietan, beraz, baliabideari dagozkion guztizko plaza zenbatetsiak adierazi dira 
eta azken batukaria kalkulatzeko ed/ee erantzunen parean hartu dira. 
Iturria: INE, udal-erroldaren berrikuspena 2009ko urtarrilaren 1ean 
Oharra: Ezin izan da Bizkaiko Foru Aldundiaren programen plaza kopuruari buruzko daturik lortu; hortaz, baliteke lurralde historiko horri dagokion ratioa zertxobait desitxuratuta geratzea, batez ere kontuan hartuta mota horretako erakundeek egiten duten 
plazen eskaintzak guztizkoaren gainean duen pisu handia. 
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Plazen zenbatespenari erreparatuz, guztizko eskaintzak adinaren arabera lortu duen banaketa 
programek lortutakoaren antzekoa da. Zehazkiago, egindako zenbatespenek erakusten dutenez, 
148,78 plaza eskaini dira 0-3 urteko adin txikikoentzat, 15.000 plaza inguru izan dira 3-6 urteko 
adin txikikoentzat eta 10.000 6-8 urtekoentzat eta 8-10 urtekoentzat, hurrenez hurren; 10-12 
urteko biztanleen kasuan, 7.300 plaza inguru eskaini dira eta 4.700 izan dira 12 eta 14 urte 
arteko adin txikikoentzat; 3.300 plaza dira 14-16 adin-tartearen kasuan eta ia 1.500 plaza, 
azkenik, 16 eta 18 urte arteko nerabeentzat. 
 
Plaza kopurua/biztanleria ratioa aztertzen bada, eskaintzen den estaldura adinaren arabera 
desberdina dela ikus daiteke. Horrela, EAEri dagokionez, ia 192 plazako ratioa lortu da; 0 eta 3 
urte arteko adin txikikoentzako eskaintzari dagokionez, 1.000 biztanleko 2 plazara murrizten da 
ratioa. 3 eta 10 urteko adin-tartean, berriz, zabalagoa da plazen estaldura.  
 
Joera horri eusten zaio hiru lurralde historikoetan, ñabardurak ñabardura. Araban 12 eta 16 
urteko adin-tartean estaldura eskaintzeko egiten den ahalegin handia azpimarratu behar da.  
 
Bestalde, eta aztertutako programetan ezintasunak dituzten pertsonei eskaintzen zaizkien plazei 
erreparatuz, aintzat hartu beharko litzateke baliabide motaren arabera modu desberdinetan 
interpretatu ahal izan dela ezintasunak dituzten pertsonentzako erabilgarri dauden plazei buruzko 
aldagaia. Zenbait baliabideren kasuan, ez da adierazten ezintasunak dituzten pertsonentzako 
berariazko plazak eskaintzen direnik; baliteke horren arrazoia izatea ezintasunak dituzten 
pertsonak arazorik gabe onartzen direla programan, plazarik erreserbatu gabe. 
 
 

38. taula.- Ezintasunak dituzten adin txikikoentzako plazak eskaintzen dituzten oporretako aisialdi-programak, 
baliabide motaren eta programak estaltzen duen adin-tartearen arabera(1) 

BALIABIDE MOTA 

Udaleku 
irekiak, 
hirikoak 

Udaleku itxiak 
edo 

kanpamentuak 

Askotariko 
jarduerak: 
tailerrak, 
jolasak… 

Auzolandegiak Egonaldiak 
atzerrian 

Irteerak eta 
txangoak 

ADIN TARTEA 

Kop.  %(2) Kop.  % Kop.  % Kop.  % Kop.  % Kop.  % 
0-3 urte 1 33,3 0 0,0 -- -- 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
3-6 urte 14 43,8 7 63,6 -- -- 0 0,0 0 0,0 1 100,0 
6-8 urte 22 50,0 3 100,0 8 66,7 0 0,0 0 0,0 2 100,0 
8-10 urte 22 46,8 7 87,5 8 72,7 -- -- 0 0,0 2 100,0 
10-12 urte 20 44,4 7 77,8 7 70,0 -- -- 0 0,0(*) 2 100,0 
12-14 urte 9 47,4 9 75,0 6 66,7 0 0,0 0 0,0(*) 0 0,0(*) 
14-16 urte 6 60,0 12 75,0 4 66,7 -- -- 0 0,0(*) 4 57,1 
16-18 urte 2 66,7 10 76,9 3 60,0 -- -- 1 6,7 4 66,7 
(1) 137 programaren kasuan, ezintasunak dituzten adin txikikoentzako plaza kopuruari buruzko datu zehatzak lortu dira. 
(2)  Portzentajeak kalkulatzeko kontuan hartu da baliabide motaren eta adinaren araberako programen guztizkoa (adibidez, 0-3 urteko adin 

txikikoentzako udaleku irekien guztizkoarekiko %). Programa bakar batek adin-tarte bat baino gehiago estaltzeko balio dezake, hortaz, 
adin-tarte bakoitzean sartutako programen batukaria eta baliabide mota bakoitzeko programen guztizkoa (353) desberdinak dira. 
Portzentajeak kalkulatzeko kanpoan utzi dira erantzunik eman ez duten kasuak. 

(3)   Galdera honi erantzunik eman ez dietenen indizea baliteke negatiboki eraginda egotea, kontabilizatu ez diren erantzun negatiboengatik 
(eskaintzen ez diren alderdiak erantzun gabe uzteko joera dago) eta, horren ondorioz, adierazitako portzentajeak hobetzen dira, era 
berean. 

Oharra: “–“ jartzen dugunean, kasuan-kasuan baliabide motarekin lotuta eskaintzen diren plazen adin-tarteen araberako banaketari buruzko 
erantzunik lortu ez dugula esan nahi da.  

 “(*)”  Item honek ezintasunak dituztenentzako plazarik ez dutela adierazi dutenek, kasuak kasu, baliabide motari eta adin-tarteari 
dagozkion oporretako aisialdi-programak dituztela adierazten du. “0” (izartxorik gabe) adierazten dugunean, kasuak kasu baliabide 
tipologian barne hartuta dauden eta adin-tartera zuzentzen diren oporretako aisialdi-programak aztertu ez direla esan nahi da. 
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Galdera horrek erantzun gutxi jaso ditu eta, beraz, zaila da ondorio garbiak ateratzea. Dena den, 
jasotako datuek erakusten dutenez, goragoko adin-tarteak xede dituzten programetan 
ezintasunak dituzten adin txikikoentzako plaza gehiago daudela esan daiteke.  
 
Halaber, ohikoagoa da udaleku itxietan edo kanpamentuetan eta tailerrak edo irteerak eta 
txangoak moduko askotariko jardueretan ezintasunak dituzten adin txikikoentzako plazak 
eskaintzea, udaleku irekiekin edo atzerrian egiten diren egonaldiekin alderatuta.  
 



  
 Oporretako aisialdi eta astialdirako baliabideen EAEko mapa  

 45

 

4.3.- EAEko haur eta nerabeei egiten zaien oporretako aisialdi-
eskaintzaren programen prezioa 

 
39. taula.- Oporretako aisialdi-programen kopurua, prezioaren eta baliabide motaren arabera Oinarrizko datu estatistikoak 

Programa kop. Prezioa eurotan(1) BALIABIDE 
MOTA Doakoa 

(abs.) 
Ordainpekoa 

(abs.) 
Doakoa 

(%) Minimoa Maximoa Batez 
bestekoa  

Desbideratze 
tipikoa Moda Mediana 

Udaleku 
irekiak, 
hirikoak 

9 154 5,5 3,00 725,00 79,50 101,57 40,00 54,81 

Udaleku itxiak, 
kanpamentuak 1 54 1,8 3,00 1.680,00 288,63 292,61 111,00(4) 216,50 

Askotariko 
jarduerak: 
tailerrak, 
jolasak, eta 
abar 

20 29 40,8 1,00 238,00 42,97 61,65 20,00 20,00 

Auzolandegiak 0 2 0,0 75 175,00 125,00 70,71 75,00(4) 125,00 
Egonaldiak 
atzerrian 1 32 3,0 90,00 3.900,00 2.494,09 883,73 2.285,00(4) 2.495,00 

Irteerak eta 
txangoak 2 8 25,0 1,00 110,00 34,00 37,48 1,00(4) 29,00 

GUZTIRA(3) 33 279 10,6 1,00 3.900,00 392,13 831,42 40,00 70,00 

(1)  Datu estatistikoak kalkulatzeko kanpoan utzi dira doako programak eta informaziorik lortu ez dugun programak. 
(2) 41 programaren kasuan ez da prezioari buruzko informaziorik jaso.  
(3) Taulan barne hartutako doako programek eta ordainpekoek osatzen dute aztertutako programen guztizkoa, galdera honi erantzun ez dioten programak 

kanpoan utzi eta gero (312).  
(4) Hainbat moda dago; maila baxuenekoak adierazi dira. 
(5) Portzentaje horizontalak dira eta aztertutako kasuen guztizkoarekiko kalkulatzen dira (erantzunik eman ez dutenak kanpoan utzita), baliabide mota 
bakoitzaren kasuan eta guztira. 

 
Aztertu diren oporretako aisialdi-programen artean hamarretik ia bederatzitan erabiltzaileek 
ordaindu egin behar dute parte hartzeko; bestalde, eskaintzaren guztizkoaren % 10,6 doako 
programak dira.  
 
Askotariko jarduera gisa —tailerrak, jolasak, eta abar— sailkatutako programen artean 
erregistratu da indizerik altuena doako programei dagokienez, hain zuzen ere, mota horretarako 
baliabideen % 40,8 doakoak dira, eta % 25ekoa da portzentaje hori irteera eta txangoen 
programetan. Gainerako programen kasuan, ordea, dohainik eskaintzen diren programen indizea 
% 6ra bakarrik iristen da.  
 
Nahiz eta datuen desbideratze tipikoak edo bariantzak jasotako datuak nahiko heterogeneoak 
direla adierazten duen, programen batez besteko prezioa baliabide motaren arabera nabarmen 
aldatzen dela ikus daiteke. Atzerrian egiten diren egonaldiak dira erabiltzaileei diru gehien 
eskatzen dien programa mota eta ondoren daude, tarte handi batekin, udaleku itxiak edo 
kanpamentuak. Irteerak eta txangoak eta tailer edo jolasen gisako askotariko jarduerak dira, 
eskuarki, oporretako aisialdi-eskaintza osotik baliabiderik merkeena. 
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40. taula.- Oporretako aisialdi-programen kopurua, prezioaren eta iraupenaren arabera. Oinarrizko datu estatistikoak 

 Programa kop. Prezioa eurotan(1) 

IRAUPENA Doakoa 
(abs.) 

Ordainpekoa 
(abs.) 

Doakoa 
(%)(4) Minimoa Maximoa Batez 

bestekoa 
Desbideratze 

tipikoa Moda Mediana 

Egun bat 2 10 16,7 1,00 55,00 18,90 20,43 2,00(3) 10,50 
Egun bat baino 
gehiago eta 
astebete baino 
gutxiago (24 
egun) 

6 20 23,1 1,00 235,00 34,05 53,82 5,00 15,50 

Astebete baino 
gehiago eta 
hamar egun 
baino gutxiago 
(5-9 egun) 

15 45 25,0 3,00 450,00 103,80 98,82 111,00 60,00 

Bi aste inguru 
(10-15 egun) 7 93 7,0 3,00 1.680,00 157,54 225,08 40,00(3) 80,00 

15 egun baino 
gehiago 2 109 1,8 10,00 3.900,00 817,59 1.195,03 40,00 90,00 

GUZTIRA 32 277 10,4 1,00 3.900,00 392,13 831,42 40,00 70,00 
(1)  Datu estatistikoak kalkulatzeko, kanpoan utzi dira doako programak eta informaziorik lortu ez dugun programak.  
(2) 41 programaren kasuan ez dugu prezioari buruzko informaziorik lortu eta 3 programaren kasuan, prezioari buruzko informazioa lortu badugu ere, ez 

dugu programaren iraupenari buruzko informaziorik. Guztira, 44 balio galdu dira.  
(3) Hainbat moda dago; maila baxuenekoak adierazi dira. 
(4) Portzentaje horizontalak dira eta aztertutako kasuen guztizkoarekiko kalkulatzen dira (erantzunik eman ez dutenak kanpoan utzita) iraupen mota 
bakoitzaren kasuan. 

 
Badirudi programaren iraupenak prezioan eragina duela, halaber. Horrela, batez besteko prezioa 
areagotu egiten da programen iraupena (egunetan) luzatu ahala.  
 
10 egunetik gora irauten duten programen artean, % 7 eta % 1,8 arteko portzentajeak 
erregistratu dituzte doako programek; programa laburragoek, ordea, pisu handiagoa lortu dute, % 
20ra iritsiz. Dena den, egun bakar bat irauten duten programen artean dohainik eskaintzen 
direnen proportzioa hainbat egunez (10 baino gutxiago) luzatzen diren programena baino 
txikiagoa da. 
 

41. taula.- Oporretako aisialdi-programen batez besteko prezioa eurotan, baliabide motaren eta iraupenaren arabera 

IRAUPENA  

BALIABIDE MOTA 
Egun bat 

Egun bat baino 
gehiago eta 

astebete baino 
gutxiago (24 egun) 

Astebete baino 
gehiago eta hamar 

egun baino 
gutxiago (5-9 egun) 

Bi aste inguru (10-
15 egun) 

15 egun 
baino 

gehiago 

Udaleku irekiak, hirikoak -- 21,29(2) 41,18 68,18 102,53 
Udaleku itxiak edo 
kanpamentuak -- 50,0(2) 183,35 322,00 854,50(2) 

Askotariko jarduerak: tailerrak, 
jolasak, eta abar 9,20(2) 10,75(2) 33,86(*) 47,00(2) 160,52(*) 

Auzolandegiak -- -- -- 125,00(2) -- 
Egonaldiak atzerrian -- 235,00(2) 90,00(2) 306,00(2) 2.730,34 
Beste batzuk 28,60(2) 55,50(2) 18,00(2) -- -- 
(1) Datu estatistiko horiek lortzeko oinarritik kanpo utzi ditugu doako programak. 
(2) Batez bestekoak lortzeko oso kasu gutxi hartu dira kontuan (10 kasu baliodun baino gutxiago), hortaz, kontu handiz interpretatu beharreko 

datuak dira. 
 
Oporretako aisialdi-programen batez besteko prezioa programa horien iraupenarekin lotuta 
dagoela esan badaiteke ere —eta, oro har, zenbat eta gehiago iraun programak, orduan eta 
garestiagoa da—, zenbait baliabide motaren kasuan, ezin daiteke esan programaren iraupena 
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prezioan hainbeste eragiten duen aldagai bat denik. Atzerrian egiten diren egonaldien kasuan, 
bestalde, beste hainbat alderdik eragiten dute prezioa (aukeratzen den herrialdea, materialak, eta 
abar). 
 

42. taula.- Oporretako aisialdi-programen prezioa eurotan, estaltzen duten adin-tartearen arabera. Oinarrizko datu estatistikoak(1) 

Programa kop. Prezioa eurotan (1) ADIN 
TARTEA Dohainik 

(abs.) 
Ordainpekoa 

(abs.) 
Doakoa 

(%)(5) Minimoa Maximoa Batez 
bestekoa  

Desbideratze 
tipikoa Moda  Mediana 

0-3 urte(6)  2 7 28,6 3,00 60,00 30,20 23,84 3,00(3) 20,00 
3-6 urte 20 102 16,4 3,00 725,00 73,79 101,12 60,00 52,00 
6-8 urte 22 130 14,5 1,00 725,00 78,47 98,77 40,00 52,00 
8-10 urte 22 150 12,8 1,00 1.325,00 109,28 175,99 40,00 55,00 
10-12 urte 21 150 12,3 3,00 3.285,00 173,76 428,86 40,00 60,00 
12-14 urte 19 102 15,7 3,00 3.285,00 436,82 809,91 60,00 77,50 
14-16 urte 13 108 10,7 1,00 3.900,00 821,76 1.185,38 50,00(3) 197,00 
16-18 urte 9 75 10,7 1,00 3.900,00 998,74 1.267,56 50,00 235,00 
(1)  Batez besteko prezioa kalkulatzeko oinarritik kanpo utzi dira doako programak eta informaziorik lortu ez den programak. 
(2) Guztira 41 programaren kasuan lortu dira prezioari buruzko datuak eta 9 programaren kasuan ez da lortu estaltzen duten adin-tarteari buruzko informaziorik. Adin-tarte 

bakoitzari dagokion prezioari buruzko informazioa lortu da kasu hauetan: 0-3 urte: 2 (% 22,2), 3-6 urte: 20 (% 14,1), 6-8 urte: 27 (% 15,3), 8-10 urte: 27 (% 13,8), 10-
12 urte: 25 (% 13,1), 12-14 urte: 8 (% 6,1), 14-16 urte: 5 (% 3,6) eta 16-18 urte: 4 (4,4%).  

(3) Hainbat moda dago; balio baxuenekoak adierazi dira. 
 (4) Programa bat eta bera adin-tarte bat baino gehiagotan barne hartuta egon daiteke, hortaz, doako programen eta ordainpekoen batukaria ez dator bat aztertutako 
programa kopuru errealarekin (353). 
(5) Portzentaje horizontalak dira eta aztertutako kasuen guztizkoarekiko kalkulatzen dira (erantzunik eman ez dutenak kanpoan utzita), adin-tarte bakoitzaren kasuan. 
(6) Kasu gutxi aztertu direla kontuan hartuta, kontuz interpretatu beharreko datu bat da. 

 
14 urtetik gorako biztanleak xede dituzten programen artean baxuagoa da doako programen 
portzentajea: % 10 ingurukoa, hain zuzen ere. Badirudi ohikoagoa dela eskaintzan doako 
programak barne hartzea, xede biztanleriak 8 urte baino gutxiago dituenean. Horrenbestez, 
zenbat eta urte gutxiago eduki, orduan eta gehiago dira eskainitako oporretako doako aisialdi-
programak. 
 

43. taula.- Oporretako aisialdi-programen batez besteko prezioa eurotan, estaltzen duten adin-tartearen eta baliabide 
motaren arabera 

BALIABIDE MOTA 

ADIN TARTEA1) Udaleku 
irekiak, 
hirikoak 

Udaleku itxiak 
edo 

kanpamentuak 

Askotariko 
jarduerak: 
tailerrak, 
jolasak… 

Auzolandegiak Egonaldiak 
atzerrian 

Irteerak 
eta 

txangoak 

0-3 urte 37,00(2) -- 3,00(2) -- -- -- 
3-6 urte 80,03 -- 27,01 -- -- --  
6-8 urte 81,47 156,60(2) 30,40 -- -- -- 
8-10 urte 83,56 320,95 28,50 75,00(2) -- -- 
10-12 urte 83,55 374,41 30,33 75,00(2) 2.730,00(2) -- 
12-14 urte 84,46 336,00 56,29 -- 2.520,41 31,50(2) 
14-16 urte 69,16 287,26 55,52 175,00(2) 2.574,00 34,00(2) 
16-18 urte 55,30(2) 303,90 64,07 175,00(2) 2.478,56 36,28(2) 
(1) Datu estatistiko horiek lortzeko oinarritik kanpo utzi ditugu doako programak 
(2) Batez bestekoak kalkulatzeko kasu gutxiegik osatutako oinarri bat hartu da kontuan (10 kasu baino gutxiago), hortaz, kontu handiz interpretatu 
beharreko datuak dira. 
 
Nahiz eta baliabide mota batzuen kasuan adinak gora egin ahala batez besteko prezioa garestitu 
egiten den —udaleku irekien kasuan, adibidez—, oro har datuek erakusten dute baliabide motak 
gehiago baldintzatzen duela prezioa, baliabidearen xede diren pertsonen adinak baino.  
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44. taula.- Oporretako aisialdi-programen kopurua tarifa motaren eta lurralde-esparruaren arabera 

 LURRALDE ESPARRUA 

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 
HIRU 

LURRALDE 
HISTORIKOAK 

GUZTIRA 
(EAE) TARIFA MURRIZTUA 

Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % 
Tarifa murriztu gabe 40 64,5 88 69,8 29 40,3 -- -- 157 60,4 

Tarifa murriztuarekin 22 35,5 38 30,2 43 59,7 -- -- 103 39,6 

GUZTIRA(1) 62 100,0 126 100,0 72 100,0 -- -- 260 100,0 
(1) 93 programaren kasuan ez dakigu tarifa murrizturik aplikatzen ote duten. Programa horiek ez dira kontuan hartu portzentajeak kalkulatzeko. 
Arabak 7 programa; Bizkaiak 39 programa; Gipuzkoak 40 programa eta hiru lurralde historikoetan zabaltzen diren 7 programa. 
 
EAEn eskainitako hamar programaren artetik seitan ez da tarifa murrizturik aplikatzen; hamarretik 
lautan beherapenak egiten dira, bai kide ugariko familia izateagatik, bai Oinarrizko Errenta 
jasotzeagatik, bai langabezian egoteagatik bai ezintasunak izateagatik.  
 
Gipuzkoan eskaintzen diren oporretako hamar aisialdi-programaren artetik seitan tarifa 
murriztuak aplikatzen dira, hortaz, Gipuzkoa da mota horretako tarifak gehien aplikatzen dituen 
lurralde historikoa. Araban % 35,5ekoa da portzentajea eta % 30,2koa da Bizkaian. 
 

45. taula.- Tarifa murriztua duten programen proportzioa guztizkoarekiko, tarifa motaren eta lurralde-esparruaren arabera 

LURRALDE ESPARRUA 

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA HIRU 
LURRALDEAK TARIFA MOTA1) 

%(2) % % % 

Tarifa murriztua, kide 
ugariko familia 

35,5 28,0 57,7 -- 

Tarifa murriztua, ezintasuna 0,0 0,8 2,8 -- 
Tarifa murriztua, Oinarrizko 
Errenta 22,6 18,3 8,5 -- 

Tarifa murriztua, langabezia 3,2 1,6 5,6 -- 
(1) Programa batek tarifa murriztu bat baino gehiago aplika dezake, hortaz, portzentajeak ez dira 100,0ra iristen. 
(2) Portzentajeak kalkulatzeko kontuan hartu da programen guztizkoa, erantzunik eman ez dutenak kanpoan utzi eta gero. 
 
 
Identifikatutako oporretako aisialdi-programen artean kide ugariko familia izateagatik egiten dira 
murrizketak kasu gehienetan, hiru lurralde historikoetan. Zentzu horretan, Gipuzkoako lurralde 
historikoan eskaintzen diren programa gehienetan aplikatzen da murrizketa. Oinarrizko Errenta 
jasotzen duten familia-unitateei aplikatzen zaien tarifa murriztua da bigarren garrantzitsuena, eta 
Arabako programetan aplikatzen da neurri handiago batean. Aitzitik, ezintasunagatik edo 
langabezian egoteagatik aplikatzen den tarifa murriztuak dira agerpen gutxien dutenak. 
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46. taula.- Tarifa murriztuak dituzten programen kopurua, erakunde antolatzailearen motaren arabera 

 ERAKUNDE ANTOLATZAILE MOTA 

Aldundia(2) Mankomunitate
a Udala 

Aurrezki-
kutxen gizarte-

ekintza  
Aisialdiko 

federazioak 
Hezkuntza-
federazioak TARIFA MURRIZTUA 

Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % 
Tarifa murriztu gabe 0 0,0 7 63,6 113 59,5 37 97,4 -- -- -- -- 
Tarifa murriztuarekin 21 100,0 4 36,4 77 40,5 1 2,6 -- -- -- -- 

GUZTIRA(1) 21 100,0 11 100,0 190 100,0 38 100,0 -- -- -- -- 
(1)  Guztira 93 kasutan ez zaio erantzunik eman tarifa motaren galderari. Zehazkiago: aldundien 4 kasu; mankomunitateen 4 kasu; udalen 67; 

aurrezki-kutxen 8; aisialdi-federazioen 3 eta hezkuntza-federazioen 7. Portzentajeak kalkulatzeko kontuan hartu da programen guztizkoa 
erakunde antolatzailearen arabera, erantzunik eman ez dutenak kanpoan utzita.   

 
Foru-aldundiek eskaintzen dituzten identifikatutako oporretako aisialdi-programa guztietan 
aplikatzen da mota bateko zein beste bateko tarifa murrizturen bat. Tarifa murriztua duten 
programen proportzioa % 36,4ra murrizten da mankomunitateen kasuan eta % 40,5era udalen 
kasuan. Horrez gain, azpimarratzekoa da aurrezki-kutxen gizarte-ekintzarekin lotutako aisialdi-
programen % 2,6tan mota bateko zein beste bateko tarifa murrizturen bat aplikatzen dela. 
 

47. taula.- Tarifa murriztuak dituzten programen proportzioa, erakunde antolatzailearen motaren arabera 

 ERAKUNDE ANTOLATZAILE MOTA 

TARIFA MURRIZTUA(1) Aldundia(2) Mankomunitatea Udala 
Aurrezki-
kutxen 
gizarte-
ekintza 

Aisialdiko 
federazioak 

Hezkuntza-
federazioak 

Tarifa murriztua, kide 
ugariko familia 100,0 36,4 38,3 2,2 -- -- 

Tarifa murriztua, 
ezintasuna 4,8 0,0 1,1 0,0 -- -- 

Tarifa murriztua, 
Oinarrizko Errenta 71,4 0,0 14,8 0,0 -- -- 

Tarifa murriztua, 
langabezia 0,0 0,0 4,3 0,0 -- -- 
 (1)  Programa batek tarifa murriztu desberdinak barne har ditzake, hortaz, horren batura eta erakunde antolatzailearen araberako programen 

guztizkoa desberdinak dira. 
(2)  93 programaren kasuan ez dakigu tarifa murrizturik aplikatzen ote duten. Portzentajeak kalkulatzeko kontuan hartu da programen guztizkoa 

erakunde antolatzailearen arabera, erantzunik eman ez dutenak kanpoan utzita.  
 
Zehazkiago, foru-aldundiek eskaintzen dituzten oporretako aisialdi-programa guztiek aplikatzen 
dute tarifa murriztua kide ugariko familien kasuan. % 71k Oinarrizko Errenta jasotzen dutenen 
kasuan egiten dituzte murrizketak eta programen % 5 inguruk kontuan hartzen dituzte 
ezintasunak dituzten pertsonak tarifa murriztuak aplikatzeko orduan.  
 
Azterketan barne hartutako gainerako erakunde publikoen eskaintzan baxuagoa da tarifa 
murriztuak dituzten programen proportzioa, foru-aldundienarekin alderatuz. Jasotako datuen 
arabera, mankomunitateek eskaini dituzten programen % 36tan hartu dira kontuan kide ugariko 
familiak; % 38ra iristen da portzentaje hori udalen programen kasuan. Udalek egiten duten 
eskaintzaren baitan programen % 1ek bakarrik barne hartzen dute ezintasunagatik ezartzen den 
tarifa murriztua; Oinarrizko Errentagatiko tarifa murriztua barne hartzen dute programen % 15ek 
eta langabeziagatiko tarifa murriztua barne hartzen dute, azkenik, programen % 4k. 
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48. taula.- Oporretako aisialdi-programen kopurua, tarifa murriztuaren motaren eta baliabide motaren arabera 

BALIABIDE MOTA 

Udaleku 
irekiak, 
hirikoak 

Udaleku itxiak 
edo 

kanpamentuak 

Askotariko 
jarduerak: 
tailerrak, 
jolasak… 

Auzolandegiak Egonaldiak 
atzerrian 

Irteerak eta 
txangoak 

TARIFA 
MURRIZTUAK(1) 

Kop.  %(2) Kop.  % Kop.  % Kop.  % Kop.  % Kop.  % 
Tarifa murriztua, kide 
ugariko familia 64 46,0 25 67,6 7 17,9 0 0,0 1 3,1 1 10,0 

Tarifa murriztua, 
ezintasuna 2 1,4 1 1,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Tarifa murriztua, 
Oinarrizko Errenta 27 19,3 14 37,8 1 2,6 0 0,0 1 3,1 0 0,0 
Tarifa murriztua, 
langabezia 5 3,6 2 5,4 1 2,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Tarifa murriztu gabe(3) 72 51,1 12 32,4 32 82,1 1 100,0 31 96,9 9 90,0 
(1)  Erantzunik eman ez duten 93 kasu antzeman dira, hain zuzen ere: 56 udaleku ireki, 18 udaleku itxi, 14 jarduera, 2 auzolandegi eta 2 
egonaldi atzerrian. Programa batek tarifa murriztu desberdinak barne har ditzake, hortaz, horren batura eta baliabide motaren araberako 
programen guztizkoa desberdinak dira. 
(2)  Portzentajeak kalkulatzeko kontuan hartu da programa mota bakoitzaren oinarria, erantzunik eman ez duten kasuak kendu ondoren eta 
tarifa murriztua aplikatzen duten programak kanpoan utzita. 
(2)  Portzentajea kalkulatzeko kontuan hartu da programa mota bakoitzaren oinarria, erantzunik eman ez dutenak kendu eta gero.  

 
Aztertutako oporretako aisialdi-eskaintzaren barruan, udaleku itxietan edo kanpamentuetan 
aplikatzen dira, neurri handiago batean, tarifa murriztuak (% 67,6) eta, ondoren, udaleku irekiak 
daude (% 48,9).  
 
Espero zitekeen moduan, kide ugariko familia izateagatiko tarifa murriztua da tarifarik ohikoena. 
Udaleku itxien kasuan, tarifa murriztu mota hori aplikatzen da hiru programaren artetik bitan; 
udaleku irekiei dagokienez, kasuen % 46tan aplikatzen dira.  
 
Langabeziagatik edo ezintasunagatik tarifa murriztua aplikatzen duten oporretako aisialdi-
programen kopuru baxua azpimarratu behar da. 
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4.4.- EAEko haur eta nerabeei egiten zaien oporretako aisialdi-
eskaintzaren programen antzinatasuna eta etorkizuna 

 
49. taula.- Oporretako aisialdi-programen kopurua, noiztik eskaintzen diren eta lurralde-esparruaren arabera(1) 

LURRALDE ESPARRUA 

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA HIRU 
LURRALDEAK 

GUZTIRA 
(EAE) 

NOIZTIK 
ESKAINTZEN DA?  

Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % 

1990 baino 
lehenagotik 

0 0,00 4 4,8 12 21,1 0 0,00 16 8,2 

1991-2000 27 51,9 18 21,4 13 22,8 2 66,7 60 30,6 
2001-2008 22 42,3 48 57,1 22 38,6 1 33,3 93 47,9 
2009tik 3 5,8 14 16,7 10 17,5 0 0,00 27 13,8 

GUZTIRA 52 100 84 100 57 100 3 100 196 100 
(1) 196 programaren kasuan jakin da noiztik eskaintzen diren; gainontzekoek ez dute erantzunik eman. Ez dute erantzunik eman: 17 programak 

Araban, 81ek Bizkaian eta 55ek Gipuzkoan, eta hiru lurralde historikoetan zabaltzen diren 4 programak. Portzentajeak kalkulatzeko guztizko 
eta oinarri gisa, aldagai honi buruzko informazioa eman duten programak hartu dira. 

 
Hamar programetatik ia lau 2001 baino lehen sortu ziren, hortaz, jada gutxienez 9 urteko ibilbidea 
egina dute, eta portzentaje hori dezente altuagoa da Araban (% 51,9). Hala eta guztiz ere, 
programa gehienak 2001 eta 2008 urteen artean jarri dira abian, hain zuzen ere aztertu ditugun 
adin txikikoentzako oporretako hamar aisialdi-programen artetik bost urte horietan martxan 
jarritakoak dira.  
 

50. taula.- Oporretako aisialdi-programen kopurua, sortu berriak diren ala ez kontuan hartuta eta lurralde-esparruaren 
arabera(1) 

LURRALDE ESPARRUA 

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA HIRU 
LURRALDEAK 

GUZTIRA 
(EAE) 

BERRIKI SORTUTAKO 
PROGRAMAK 

Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % 

Berriki sortutakoak(2) 2 3,8 10 11,9 2 3,5 0 0,00 14 7,1 
Gutxienez urtebeteko 
ibilbidea egina duten 
programak 

50 96,2 74 88,1 55 96,5 3 100,00 182 92,1 

GUZTIRA 52 100 84 100 57 100 3 100 196 100 
(1)  196 programaren kasuan jakin da noiztik eskaintzen diren; gainontzekoek ez dute erantzunik eman. Ez dute erantzunik eman: 17 programak 

Araban, 81ek Bizkaian eta 55ek Gipuzkoan, eta hiru lurralde historikoetan zabaltzen diren 4 programak. Portzentajeak kalkulatzeko guztizko eta 
oinarri gisa, aldagai honi buruzko informazioa eman duten programak hartu dira. 

(2) Berriki sortutako programak esatean, azterketa egiteko denbora-erreferentzia gisa hartzen den urte berean sortutako programak ulertu behar da, 
hau da, 2009ko Gabonetatik 2010eko Aste Santura artekoak. 

 
Berriki sortutako programatzat jo daitezkeen programak, hau da, azken urtean lehen aldiz abian 
jarri direnak, guztizkoaren % 7ra iristen dira, nahiz eta aipatzekoa den Bizkaiko lurralde 
historikoan programa berrien proportzioa % 12ra iristen dela, eta indize horrek eragiten duela 
EAEko batez bestekoaren gorakada, izan ere, Arabaren kasuan identifikatutako programen % 3,8 
soilik dira berriak eta % 3,5 Gipuzkoaren kasuan. 
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51. taula.- Oporretako aisialdi-programen kopurua, estaltzen duten adin-tartearen eta 
eskaintzen hasitako dataren arabera  

NOIZTIK ESKAINTZEN DA(1) 

Berriki sortutako programak Gutxienez urtebeteko ibilbidea 
egina duten programak 

ADIN TARTEA 

Kop. %(2) Kop. % 
0-3 urte(3) 0 0,0 6 100,0 
3-6 urte 4 4,8 80 95,2 
6-8 urte 6 5,5 104 94,5 
8-10 urte 6 5,3 108 94,7 
10-12 urte 6 5,3 107 94,7 
12-14 urte 5 6,8 69 93,2 
14-16 urte 8 10,3 70 89,7 
16-18 urte 4 7,3 51 92,7 
(1)  9 programa ez datoz bat adin-tartearekin eta 157 programak ez dute adierazi programa noiztik eskaintzen 

den. Programa bat eta bera adin-tarte desberdinetan eskaini daiteke. 
(2)    Portzentajeak kalkulatzeko kontuan hartu da adin-tarte bakoitzaren guztizkoa, erantzunik eman ez dutenak 

kanpoan utzita. Bi zutabe horizontalek 100 ematen dute. 
 (3)   Oso kasu gutxi aztertu dira, hortaz, kontu handiz interpretatu beharreko datuak dira. 

 
14 eta 16 urte arteko gazteak xede dituzten programei dagokienez, berriki sortutako programen 
agerpena batez bestekoa baino handiagoa dela ikus daiteke (% 10 eta % 5, hurrenez hurren).  
 

52. taula.- Oporretako aisialdi-programen kopurua oporraldiaren eta eskaintzen hasi ziren 
dataren arabera(1) 

NOIZTIK ESKAINTZEN DA 

Berriki sortutako programak 
Gutxienez urtebeteko 
ibilbidea egina duten 

programak 

OPORRALDIA(1) 

Kop. %(2) Kop. %(1) 
Gabonak 1 5,0 19 95,0 
Aste Santua 2 10,5 17 89,5 
Uda: ekaina 3 10,7 25 89,3 
Uda: uztaila 9 6,1 139 93,9 
Uda: abuztua 1 4,0 24 96,0 
Uda: iraila(3) 0 0,0 3 100,0 

(1) Programa bat eta bera oporraldi desberdinetan eskaini daiteke. 157 programak ez dute zehaztu noiztik 
eskaintzen den programa eta programa baten kasuan ez dugu eskaintzen den oporraldiari buruzko 
informaziorik. 
 (2) Portzentajeak kalkulatzeko kontuan hartu da adin-tarte bakoitzaren guztizkoa, erantzunik eman ez 
dutenak kanpoan utzita. Bi zutabe horizontalek 100 ematen dute.  
(3) Oso kasu gutxi aztertu dira, hortaz, kontu handiz interpretatu beharreko datuak dira. 

 
Aste Santua eta ekaina sorrera berriko programen portzentaje altuagoak dituztelako 
nabarmentzen dira, nahiz eta aipatutako aldietan egindako eskaintzaren % 11 ingurura iristen 
diren, hurrenez hurren. 
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53. taula.- Oporretako aisialdi-programen kopurua, lurralde-esparruaren eta programa 
hurrengo urtean eskaintzeko egindako aurreikuspenen arabera 

DATORREN URTEAN PROGRAMA BERRIRO ESKAINTZEKO 
AURREIKUSPENAK 

Bai Ez GUZTIRA 
LURRALDE 

ESPARRUA(1) 

Kop. %(2) Kop. % Kop. % 
Araba 48 98,0 1 2,0 49 100,0 
Bizkaia 79 100,0 0 0,0 79 100,0 
Gipuzkoa 60 98,0 1 2,0 61 100,0 
HIRU LURRALDEAK 7 100,0 0 0,0 7 100,0 

GUZTIRA 194 99,0 2 1,0 196 100 
(1) 157 programaren kasuan ezin izan da jakin programa berriro eskaintzeko asmorik ote duten: 20 Araban, 86 

Bizkaian eta 51 Gipuzkoan. Batzuetan programetan jarduera oso zehatzak barne hartzen dira eta erakundeek 
ez dute jakiten jarduera horiei eutsiko ote zaien (adibidez, bidaia-programa batek norako jakin batzuk eskaini 
ditzake, baina urtero ez dira norako berak mantentzen. Horrela, nahiz eta bidaia-programa eskaintzen jarraitzea 
aurreikusi, txosten honetarako egindako programen bereizketak ez digu uzten galdera horri erantzuten 
aztertutako programa bakoitzaren kasuan). 

 (2) Portzentajeak kalkulatzeko programen guztizkoa hartu da kontuan, erantzunik eman ez dutenak kanpoan utzi 
eta gero. 

 
Jasotako datuen arabera pentsa daiteke, aurten identifikatutako oporretako aisialdi-programa 
gehienak datorren urteko eskaintzan eskainiko direla berriro, izan ere, Gipuzkoako kasu batean 
eta Arabako beste batean izan ezik, datorren urtera begira programa errepikatzeko asmoa agertu 
dute erakunde antolatzaileek.  
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4.5.- EAEko haur eta nerabeei egiten zaien oporretako aisialdi-
eskaintzaren programen kudeaketa 

 
Landa-lanean baieztatu ahal izan denez, ez da erraza izaten beti programak kudeatzeko 
erakunde kudeatzaile bakar bat ezartzea, hainbat arrazoirengatik. Zenbaitetan urtero egiten da 
programen kudeaketarako lehiaketa, hortaz, erakundeetatik egiten den erreferentzia ez da zertan 
errepikatu behar hurrengo urtean.  
 
Beste zenbaitetan, programa batean bertan jarduera desberdinak barne hartzen dira eta jarduera 
horiek erakunde desberdinek kudeatzen dituzte, edo jarduera baten barruan jarduera gauzatzeaz 
erakunde bat arduratzen da baina erakunde gehiagoren laguntza du hainbat alderditan (garraioa, 
janaria, eta abar). Azken kasu horretan, adin txikikoekin egin beharreko hezkuntzako esku-
hartzeaz arduratzen den erakundea da erakunde kudeatzailea.  
 
Adierazitakoaz gain, euskal hiriburuen kasuan, programa bat eta bera hiriko barruti edo auzo 
desberdinetan garatzea gerta daiteke eta zona bakoitzean erakunde desberdin batek kudeatzea 
(irabazi-asmokoa izan ala ez izan). 
 
Horrenbestez, informazioa programa kudeatzen duen erakunde motaren arabera —irabazi-
asmokoa den ala ez— bereiztean, ezinezkoa izan zaigu kasu guztietan lortutako informazioa 
bateratzea.  
 
 

54. taula.- Oporretako aisialdi-programen kopurua, erakunde antolatzailearen eta kudeaketa 
motaren arabera 

KUDEAKETA MOTA(1) 

Kudeaketa zuzena Zeharkako kudeaketa GUZTIRA ERAKUNDE ANTOLATZAILEA  

Kop. % Kop. % Kop. % 

Foru aldundia (3) 7 35,0 13 65,0 20 100,0 
Mankomunitatea 7 46,7 8 53,3 15 100,0 
Udala 95 63,8 54 36,2 149 100,0 
Aurrezki-kutxen gizarte-ekintza 0 0,0 35 100,0 35 100,0 
Aisialdiko federazioa (2) 3 100,0 0 0,0 3 100,0 
Hezkuntza-federazioa (2) 5 83,3 1 16,7 6 100,0 

GUZTIRA 117 51,3 111 48,7 228 100 
(1) Guztira 125 kasutan ez da programaren kudeaketari buruzko erantzunik jaso. Zehazkiago: Foru Aldundia: 5, 

Udala: 108, Aurrezki Kutxen Gizarte Ekintza: 11 eta hezkuntza-federazioa: 1. Portzentajeak kalkulatzeko 
kontuan hartu da programen guztizkoa erakunde mota bakoitzaren arabera, erantzunik eman ez dutenak 
kanpoan utzita. 

(2) Kasu gutxi aztertu direla kontuan hartuta, kontuz interpretatu beharreko datu bat da. 
(3) Ezin izan da Bizkaiko Foru Aldundiko daturik lortu, hortaz, aldundien ataleko datuak baldintzatuta 

daude. 
 
Aztertutako oporretako aisialdi-programen erdia baino gehiago (% 51,3) horiek antolatzeaz 
arduratzen den erakundeak berak kudeatzen ditu zuzenean; beste erdia (% 48,7) beste erakunde 
baten bitartez kudeatzen da zeharka. Ohikoa izaten da, neurri handiago batean, udalek zuzenean 
kudeatzea udalerrian adin txikikoei eskaintzen zaizkien oporretako aisialdi-programak; foru-
aldundiek, ordea, zeharka kudeatzen diren programak eskaini ohi dituzte.  
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Esanak esan, 54. taulan ikus daitezkeen datuak programen guztizkoari buruzkoak dira eta 
galdetutako erakundeak zuzenean kudeatzen ote dituen edo horien gauzatzea beste erakunde 
batzuen esku uzten ote den bereizita aztertu dira. 55. taulan, berriz, zeharka kudeatzen diren 
programei buruzko informazioa eskaintzen da, programa garatzen duen erakundeak irabazi-
asmorik duen ala ez duen bereizita. Hala ere, taula horretan aztertutako programen guztizkoa ez 
dator bat, zehazki, zeharka kudeatzen diren programen guztizkoarekin (54. taulan ikus daiteke), 
izan ere, lehenago ere aipatu den moduan, oso zaila da jasotako informazio guztia 
homogeneizatzea. 
 
 
55. taula.- Zeharka kudeatutako oporretako aisialdi-programen kopurua, erakundeak irabazi-asmorik duen ala ez kontuan 

hartuta  

KUDEAKETA MOTA 

Programak zeharka 
kudeatzen dituzten 

erakundeen %(1) 

Zeharkako kudeaketa 
irabazi-asmorik gabeko 

erakunde baten bitartez(2) 

Zeharkako 
kudeaketa irabazi-
asmoko erakunde 

baten bitartez 

ERAKUNDE ANTOLATZAILEA  

% Kop. %(3) Kop. % 

Foru aldundia (4) 65,0 -- -- -- -- 
Mankomunitatea 53,3 4 50,0 4 50,0 
Udala 36,2 34 64,2 19 35,8 
Aurrezki-kutxen gizarte-ekintza 100,0 0 0,0 35 100,0 
Aisialdiko federazioa (5) 0,0 0 0,0 0 0,0 
Hezkuntza-federazioa (5) 16,7 0 0,0 1 100,0 

GUZTIRA 48,7 35 37,2 59 62,8 
(1) Zeharka kudeatzen diren programen guztizkoa, erakunde kudeatzaile motaren arabera bereizi duguna (94), ez dator bat aurreko taulan 

adierazitako guztizkoarekin (111), izan ere, zenbait kasutan programa erakunde berak eskaintzen eta zeharka kudeatzen duela jakin dugu, 
baina, testuan aipatu diren arrazoi desberdinak direla-eta (programa bat hainbat lekutan gauza daiteke eta erakunde desberdinek kudea 
dezakete eta programa batean hainbat erakundek kudeatzeko jarduerak egon daitezke, besteak beste) ezinezkoa izan da informazioa 
programa gauzatzen duen erakunde motaren arabera bereiztea.  

(2) Irabazi-asmorik gabeko erakundeak sailkatzeko kontuan hartu da erakundeen figura juridikoa. Horrenbestez, elkarteak eta fundazioak barne 
hartu dira lehenengoen kasuan, eta merkataritza-sozietateak bigarrenen kasuan. 

(3) Portzentaje horiek kalkulatzeko kontuan hartu da zeharkako kudeaketa egiten duten erakundeen oinarria. Horrela, programa kudeatzen duen 
erakundeari buruzko informazioa lortu (94) eta portzentaje horizontalak kalkulatu ditugu, behin Ed/Ee erantzun dutenak kanpoan utzi eta gero. 

(4) Foru-aldundiek eskaintzen dituzten programen % 65 zeharka kudeatzen direla badakigu, baina, lehen adierazitako arrazoiak direla-eta, ezin 
izan dugu informazioa programa garatzen duen erakunde motaren arabera zehaztu, hortaz, ezin izan dugu informazio hori erakundeak irabazi-
asmorik duen ala ez duen kontuan hartuta bereizi.  

(5)  Kasu gutxi aztertu direla kontuan hartuta, kontuz interpretatu beharreko datuak dira. 
 
 
Erakunde antolatzaileak programaren kudeaketa beste erakunde baten esku uzten duenean, 
normalean enpresa pribatu bat aukeratu ohi du. Guztira, zeharka kudeatutako hamar 
programaren artetik lau irabazi-asmorik gabeko erakunde batek kudeatzen ditu, eta sei dira 
irabazi-asmoko erakunde batek kudeatzen dituenak. Joera hori nabarmen geratzen da aurrezki-
kutxen gizarte-ekintzek eskaintzen dituzten programetan, batez ere; udalek, aitzitik, irabazi-
asmorik gabeko erakundeak aukeratzen dituzte dagokien udalerrian adin txikikoei eskaintzen 
zaizkien oporretako aisialdi-programak kudeatzeko.  
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56. taula.- Oporretako aisialdi-programak kudeatzen (zeharkako kudeaketa) dituzten erakundeen zerrenda, irabazi-izaeraren eta erakunde 
antolatzailearen motaren arabera(2) 

 Irabazi-asmorik gabeko erakundea Irabazi-asmoko erakundea 

Mankomunitatea 
-  Irabazi-asmorik gabeko 

4 erakunde (4 
programa) 

-  Irabazi-asmoko 4 
erakunde (4 programa) 

-  ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA (programa 1) 
-  ERAGINTZA KULTUR ERAKUNDEA (programa 1) 
- GARAION NATURARTEA (programa 1) 
- MENDIGORRIA (programa 1) 

- HULU AVENTURA (programa 1) 
- TROKA ABENTURA S.L. (programa 1) 
- UR PIRINEOS (programa 1) 
- XENDA (programa 1) 

Udala 
- Irabazi-asmorik gabeko 

26 erakunde (34 
programa) 

- Irabazi-asmoko 13 
erakunde (19 programa) 

 
 

-  AGRUPACION CULTURAL BERBARO (2 programa) 
-  ARTEKIN ELKARTEA (programa 1) 
-  ASOCIACION XAGUXAR (3 programa) 
-  EHUNZANGO ELKARTEA (programa 1) 
-  GURASO ELKARTEA (programa 1) 
-  HARRIBIDE FUNDAZIOA (programa 1) 
-  ITSASONDO GURASO ELKARTEA (programa 1) 
-  KAXKARDI KIROL ELKARTEA (programa 1) 
-  MAINDI ELKARTEA (3 programa) 
-  OA KULTUR ELKARTEA (programa 1) 
-  ORTZADAR S.L. (5 programa) 
-  SORGINMUÑO (programa 1) 
-  SUSPERGINTZA ELKARTEA (6 programa) 
- URTXINTXA ESKOLA (programa 1) 
-  XIPIZARO ELKARTEA (programa 1) 
-  NOAUA! (programa 1) 
_ ALDAIKA, TENDEL, SUSPERGINTZA, ERAGINTZA, 

GURE LURRA, UMEAK KALEAN, ARTXANDAPE 
ELKARTEA ETA BITARTEKARI (3 programa) 

- KIRIKETAN (programa 1) 

- AHK (programa 1) 
- ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK SL (4 programa) 
- ARIMA COOL TOUR (programa 1) 
- CABO VILLANO (programa 1) 
- DOBRA ENPRESA (programa 1) 
- ENJOY ENGLISH (2 programa) 
- INGURU ABENTURA (programa 1) 
- KEIMA (3 programa) 
- KILIKATUZ S.C. (programa 1) 
- LUDOLAND S.L. (programa 1) 
- TIEMPO ACTIVO S.L. (programa 1) 
- XENDA (programa 1) 
- MUSICA MEDIA (programa 1) 

Aurrezki Kutxen Gizarte 
Ekintza 
-  Irabazi-asmoko 9 

erakunde (35 programa) 
 

- BROADWATER EDUCATION CENTRE (5 programa) 
- EASY IDIOMAS, S.L. (programa 1) 
- EIRLAN (programa 1) 
- EUROSTUDY (2 programa) 
- HAIZELAN (programa 1)  
- LINK IDIOMAS (programa 1) 
- SHE HERENCIA (programa 1) 
- STEP Language Services, S.L. (21 programa) 
- VIAJES GANTOUR (2 programa) 

hezkuntza federazioa 
- Irabazi-asmoko 

erakunde 1 (programa 
1) 

 - ENJOY ENGLISH (programa 1) 

(1)  Irabazi-asmorik gabeko erakundeak sailkatzeko kontuan hartu da erakundeen figura juridikoa. Horrenbestez, elkarteak eta fundazioak barne hartu dira lehenengoen kasuan, eta 
merkataritza-sozietateak bigarrenen kasuan. 

 (2)  Ez dira adierazi foru-aldundiak, euren programak zeharka kudeatzen dituztenak, izan ere, batzuetan lehiaketa-deialdia egiten dute eta, beste batzuetan, asko eta anitzak izaten 
dira kudeaketa horretaz arduratzen diren erakundeak; zenbaitetan, gainera, jarduera zehatz batzuen kudeaketa erakunde desberdinen esku egoten da programa baten barruan. 
94 programak osatutako lagin bat erabili da zeharkako kudeaketaren azterketa egiteko eta landa-lanean beste 3 programetarako jasotako informazio kualitatiboa erabili da, 
halaber (guztira 97 programa). 

 
Aztertutako oporretako aisialdi-programak kudeatzeaz —zeharkako kudeaketa denean— 
arduratzen diren erakundeen zerrenda bat ikus daiteke taulan. Guztira EAEn 97 programaren 
kudeaketan nahastuta dauden irabazi-asmorik gabeko 30 erakunde desberdin eta 27 enpresa 
desberdin identifikatu dira. 
 
Zentzu horretan, kontuan hartu behar da ikerketa honen xedea mugatu nahian, eskaintzan pisu 
esanguratsuagoa duten oporretako aisialdi-baliabideak antolatzen dituzten erakundeak bakarrik 
barne hartu direla. Hori dela eta, ezin da ahaztu aztertutako eskaintzaz haraindi, erakunde 
pribatuek —irabazi-asmorik gabekoek zein irabazi-asmokoek— zeharka kudeatzen dituzten 
oporretako aisialdi-baliabide gehiago daudela. Landa-lanean baieztatu ahal izan dugunez, 
zenbait udalerritan udala ez da zuzenean arduratzen aisialdi-jarduera jakin batzuk antolatzeaz, 
hortaz, ez dira udalen eskaintzaren barruan barne hartzen, beste erakunde batzuk —tokiko 
elkarteak gehienetan— egiten dutenenaren barruan baizik, nahiz eta udalek diruz laguntzen 
dituzten. 
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57. taula.- Oporretako aisialdi-programak kudeatzen (zeharkako kudeaketa) dituzten erakundeen zerrenda irabazi-izaeraren(1) eta lurralde-

esparruaren arabera 

 Irabazi-asmorik gabeko erakundea Irabazi-asmoko erakundea 

Araba 
-  Irabazi-asmorik gabeko 

3 erakunde (3 
programa) 

- Irabazi-asmoko 14 
erakunde (21 programa) 

- ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA (programa 1) 
- GARAION NATURTALDEA (programa 1) 
- MENDIGORRIA (programa 1) 

- BROADWATER EDUCATION CENTRE (5 programa) 
- DOBRA EMPRESA (programa 1) 
- EASY IDIOMAS, S.L. (programa 1) 
- EIRLAN (programa 1) 
- EUROSTUDY (2 programa) 
- HULU AVENTURA (programa 1) 
- KILIKATUZ S.C. (programa 1) 
- LINK IDIOMAS (programa 1) 
- SHE HERENCIA (programa 1) 
- STEP lenguaje Services S. L (programa 1) 
- TROKA ABENTURA S.L. (programa 1) 
- UR PIRINEOS (programa 1) 
- VIAJES GANTOUR (2 programa) 
- XENDA (2 programa) 

Bizkaia 
- Irabazi-asmorik gabeko 

18 erakunde (22 
programa) 

- Irabazi-asmoko 9 
erakunde (33 programa) 

- AGRUPACION CULTURAL BERBARO (2 programa) 
- ARTEKIN ELKARTEA (programa 1) 
- EHUNZANGO ELKARTEA (programa 1) 
- ERAGINTZA KULTUR ERAKUNDEA (programa 1) 
- GURASO ELKARTEA (programa 1) 
- HARRIBIDE FUNDAZIOA (programa 1) 
- ORTZADAR S.L. (5 programa) 
- SUSPERGINTZA ELKARTEA (6 programa) 
- ALDAIKA, TENDEL, SUSPERGINTZA, ERAGINTZA, 

GURE LURRA, UMEAK KALEAN, ARTXANDAPE 
ELKARTEA ETA BITARTEKARI (3 programa) 

- CREATIVITY ZENTRUM (programa 1) 

- ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK SL (4 programa) 
- ARIMA COOL TOUR (programa 1) 
- CABO VILLANO (programa 1) 
- ENJOY ENGLISH (2 programa) 
- HAIZELAN (programa 1) 
- INGURU ABENTURA (programa 1) 
- KEIMA (3 programa) 
- STEP Language Services, S.L. (19 programa) 
- MÚSICA MEDIA (programa 1) 

Gipuzkoa 
-  Irabazi-asmorik gabeko 

10 erakunde (14 
programa) 

- Irabazi-asmoko 3 
erakunde (3 programa) 

- ASOCIACION XAGUXAR (3 programa) 
- ITSASONDO GURASO ELKARTEA (programa 1) 
- KAXKARDI KIROL ELKARTEA (programa 1) 
- MAINDI ELKARTEA (3 programa) 
- NOAUA (programa 1) 
- OA KULTUR ELKARTEA (programa 1) 
- SORGINMUÑO (programa 1) 
- URTXINTXA ESKOLA (programa 1) 
- XIPIZARO ELKARTEA (programa 1) 
- KIRIKETAN (programa 1) 

- AHK (programa 1) 
- LUDOLAND S.L. (programa 1) 
- TIEMPO ACTIVO S.L (programa 1) 

HIRU LURRALDEAK 
-  Irabazi-asmoko 1 

erakunde (1 programa) 
 - ENJOY ENGLISH (programa 1) 

(1)  Irabazi-asmorik gabeko erakundeak sailkatzeko kontuan hartu da erakundeen figura juridikoa. Horrenbestez, elkarteak eta fundazioak barne hartu dira lehenengoen kasuan, 
eta merkataritza-sozietateak bigarrenen kasuan. 

 (2)  94 programak osatutako lagin bat erabili da zeharkako kudeaketaren azterketa egiteko eta landa-lanean beste 3 programetarako jasotako informazio kualitatiboa erabili da, 
halaber (guztira 97 programa). 

 
Taulak erakusten dituen datuen arabera, badirudi programak zeharka kudeatzen direnean, 
Arabako lurralde historikoan daudela adin txikikoei zuzendutako oporretako aisialdi-programak 
kudeatzen dituzten irabazi-asmoko erakunde gehien. Dena den, bereizketa horretan ez dira 
kontuan hartu Arabako Foru Aldundiak eskainitako programak kudeatzen dituzten erakundeak; 
zeharka kudeatzen dira programa horiek guztiak (13 programa).  
 
Bizkaiaren kasuan, dezente gehiago dira adin txikikoei eskaintzen zaizkien oporretako aisialdi-
programen kudeaketaz arduratzen diren irabazi-asmorik gabeko erakundeak; hala ere, programa 
gutxiago kudeatzen dituzte. Horrenbestez, irabazi-asmorik gabeko 18 erakunde arduratzen dira 
22 programaren kudeaketaz; irabazi-asmoko 9 erakunde arduratzen dira, bestalde, lurralde 
historikoan eskaintzen diren oporretako aisialdi-programetatik 33 gauzatzeaz, eta horietatik 19, 
enpresa pribatu bakar batek gauzatzen ditu.  
 
Gipuzkoari dagokionez, adin txikikoei eskaintzen zaizkien oporretako aisialdi-programen 
kudeaketaz arduratzen diren irabazi-asmorik gabeko erakundeek irabazi-asmokoek baino 
agerpen handiagoa dute, bai kopuruari erreparatzen bazaio bai programen kudeaketari 
erreparatzen bazaio.  



  
 Oporretako aisialdi eta astialdirako baliabideen EAEko mapa  

 58

 
 

5-. LABURPENA 
 
Agiri honetan egindako azterketaren ondorio garrantzitsuenak laburbiltzen ditu kapitulu honek: 
 

Zenbat 
plaza 
eskaintzen 
da? 

Eragileek emandako erantzunen arabera, EAEn 2009ko Gabonetan eta Aste 
Santuan eta 2010eko udan ia 64.000 plaza eskaini dira 18 urtetik beherako 
pertsonengana zuzendutako oporretako aisialdi-programen baitan. Horrela 
lortzen den ratioa 191,52 plazakoa da 18 urtetik beherako 1.000 biztanleko. 
Ratio hori zertxobait altuagoa izan daiteke Araban. 

Nork egiten 
du 
eskaintza? 

Programa kopurua kontuan hartuta, aztertu den EAEko aisialdi-baliabideen 
eskaintzaren % 73 inguru udalek egiten dute; % 7 aldundiek egiten dute eta % 3 
inguru aurrezki-kutxek. Desberdintasunak ikus daitezke lurralde historikoen 
artean. Araban Aldundiak pisu handiagoa du eta txikiagoa, berriz, udalek; 
Gipuzkoan, berriz, aurrezki-kutxek eskaintzen dituzten programen pisua batez 
bestekoaren azpitik dago. 
 
Ezin da ahaztu erakunde esanguratsuenen artetik zenbaitetan ez dela lortu 
plaza kopuruari buruzko datu zehatzik, hortaz, kontu handiz hartu behar dira 
datu horiek. Hala ere, hasiera batean plaza kopuruaren azterketa programen 
datuen arabera egin da. Datu horien arabera, 10 plazen artetik 7 inguru udalek 
eskaintzen dituzte, baina aldaketa bat ikus daiteke aldundien pisuan; azken 
horiek eskaintzen dituzte plazen guztizkoaren % 15 (programa kopuru mugatua 
izanik ere, karga esanguratsua du programen plaza kopuruak). Halaber, 
aurrezki-kutxen plazen eskaintzak Araban pisu txikiagoa dutela erakusten dute 
datuek.  

Noiz 
eskaintzen 
da? 

Udan eskaintzen da eskaintzaren zatirik handiena. Hain zuzen ere, programen 
% 80 uztailean garatzen dira; Gabonak eta iraila dira, berriz, eskaintzarik 
baxuena duten aldiak. Bizkaia da Gabonetan eskaintza-proportzio altuena lortu 
duen lurralde historikoa; hala ere, eskaintza nahiko urria da. 
 
Plazei buruzko datuei erreparatuz, gehienak udan eta, batez ere, uztailan 
eskaintzen direla ikus daiteke, baina badirudi programako kopuruek islatzen 
dutena baino altuagoa dela udako hilabeteetan egiten den eskaintza (plazen % 
47 uztailak bereganatzen ditu).  
 
Gabonetan eta Aste Santuan agerpen handiagoa dute tailer eta jolasen antzeko 
jarduerek; udan udalekuak dira nagusi. 
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Nolako 
eskaintza 
egiten da? 

Udaleku irekiek bereganatzen dituzte eskainitako programen erdia baino 
gehiago (% 56) eta ondoren kanpamenduak (% 15,6) eta askotariko jarduerak, 
hala nola tailerrak, jolasak, eta abar daude (% 15). (15%). Araban udaleku 
irekien pisua gainerako lurraldeetan baino baxuagoa da, nahiz eta gehiengoa 
diren eta kanpamenduek Arabako eskaintzan duten agerpena beste 
lurraldeetakoa gainditzen duten. 
 
Plaza kopuru zenbatetsiari erreparatuz, antzeko banaketa ikus daiteke, nahiz eta 
oraingoan badirudien udaleku irekien pisua programen zenbaketaren bitartez 
lortutakoa baino handiagoa dela (% 64 inguru). 
 
10 programaren artetik ia 7k 10 egunetik gora irauten dute, baina gainontzekoen 
iraupena baliabide motaren mende dago, neurri handi batean. 
 
Programen azterketari erreparatuz, eskaintzaren % 69 lan-egunetara mugatzen 
dela ikus daiteke, eta plazei buruzko datuak aztertzean, antzeko errealitatea ikus 
daiteke (% 65). 
 
Programen izaera kontuan hartuta, egunez garatzen diren udaleku gehienak 
asteko egunean garatzen dira eta kanpamentu gehienek barne hartzen dute 
asteburua. Tailer edo jolasen moduko jardueren % 75 lan-egunetan eskaintzen 
dira.  
 
Programen % 48 goizez bakarrik eskaintzen dira, eta plazei buruz lortutako 
informazioak adierazten duenez, eskainitako plazen % 52 goizez bakarrik 
garatzen diren programetako plazak dira.  
 
Udaleku irekien % 78,6 —guztizkoaren edo eskaintzaren gainean pisu handia 
dute udaleku irekiek— goizez bakarrik eskaintzen dira. 
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Zer adin-
tarterako 
eskaintzen 
da? 

Programa gehien 8 eta 10 urtetik beherako eta 10 eta 12 urtetik beherako adin 
txikikoentzako programak dira. Bi kasuetan, aztertutako programen % 55 baino 
gehiago bi talde horientzako programak dira. Kontrakoa gertatzen da muturreko 
adin-tarteekin. Programen % 25,6 16 eta 18 urte arteko adin txikikoentzako 
programak dira eta aztertutako programen guztizkoaren % 2,6 bakarrik dira 0 eta 
3 urte arteko taldearentzat.  
 
Plazen zenbatespenari erreparatuz, guztizko eskaintzak adinaren arabera lortu 
duen banaketa programek lortutakoaren antzekoa da. Zehazkiago, egindako 
zenbatespenek erakusten dutenez, 148,78 plaza eskaini dira 0-3 urteko adin 
txikikoentzat, 15.000 plaza inguru izan dira 3-6 urteko adin txikikoentzat eta 
10.000 6-8 urtekoentzat eta 8-10 urtekoentzat, hurrenez hurren; 10-12 urteko 
biztanleen kasuan, 7.300 plaza inguru eskaini dira eta 4.700 izan dira 12 eta 14 
urte arteko adin txikikoentzat; 3.300 plaza dira 14-16 adin-tartearen kasuan eta 
ia 1.500 plaza, azkenik, 16 eta 18 urte arteko nerabeentzat. 
 
Plaza kopurua/biztanleria ratioa aztertzen bada, eskaintzen den estaldura 
adinaren arabera desberdina dela ikus daiteke. Horrela, EAEri dagokionez, ia 
192 plazako ratioa lortu da; 0 eta 3 urte arteko adin txikikoentzako eskaintzari 
dagokionez, 1.000 biztanleko 2 plazara murrizten da ratioa. 3 eta 10 urteko adin-
tartean, berriz, zabalagoa da plazen estaldura.  
 
Udaleku irekiak 12 urtetik beherako neska eta mutilentzat dira, batez ere; 
kanpamentuak, berriz, 12 urtetik aurrerako adin txikikoentzat eskaintzen dira 
gehienbat. Plazen azterketak erakusten duenez, udaleku irekien baitan 
eskaintzen diren plaza gehienak 3 eta 6 urte arteko adin txikikoentzako plazak 
dira, eta gauza bera gertatzen da tailer, jolas, eta abarren baitan eskaintzen 
diren plazekin. 
 
Adin-tarte bakoitzean eskaintzen diren programen modalitatearekin nolabait 
erlazionatuta badago ere, aipatzekoa da 12 urtetik beherako adin txikikoentzat 
egiten den eskaintzaren barruan programa gehienak goizez eskaintzen direla; 12 
urtetik gorako adin txikikoentzako eskaintzan, berriz, gehiago dira arratsaldea 
edo asteburua barne hartzen duten programak. 
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Zer 
hizkuntzatan 
eskaintzen 
da? 

Aztertutako programen erdiak baino zertxobait gehiago euskaraz eskaintzen 
dira. % 31 inguru programa elebidunak dira (euskara eta gaztelania), % 3 
gaztelaniaz bakarrik dira eta % 13 inguru ingelesez. Banaketa hori aldatu egiten 
da lurralde historikoaren arabera. Horrela, Gipuzkoan eskaintzen diren 10 
programaren artetik 7 euskaraz dira; bien bitartean, Araban 10 programaren 
artetik 3 bakarrik dira euskaraz. 
 
Hala ere, plazak aztertuta, ikus daitekeen moduan, eskaintza elebiduna 
nagusitzen da (eskainitako plaza guztien % 67 inguru euskaraz eta gaztelaniaz 
dira). 
 
Desberdintasunak ikus daitezke, halaber, programek hizkuntzaren eta adinaren 
arabera duten banaketari erreparatzen bazaio. 8 urtetik beherako adin 
txikikoentzako euskarazko programen proportzioa, adin horretarako egiten den 
eskaintzaren guztizkoarekiko, gainerako adin-tarteetan baino altuagoa da. 
 
Ingelesezko programak atzerriko egonaldietarako eskaintza pribatuaren barruan 
daude.  

Zer prezio 
dute? 

Aztertutako 10 programaren artetik 9tan kostua eragiten zaio pertsona 
erabiltzaileari. Doako programak askotariko jardueren (tailerrak, jolasak, eta 
abar) motako programak dira, funtsean: 8 urtetik beherako adin txikikoak dira 
xede eta iraupen laburra izan ohi dute. 
 
Programarik garestienak atzerrian egiten diren egonaldiak eta kanpamentuak 
dira, oro har, baina prezioa aldatu egiten da baliabide motaren eta iraupenaren 
arabera. 
 
10 programaren artetik 6tan ez dute tarifa murrizturik aplikatzen. 

Nork 
kudeatzen 
du? 

Aztertutako programen % 51 inguru eskaintza antolatzen duen erakundeak 
kudeatzen dituzte zuzenean. Kudeaketa zuzena ohikoagoa da jarduerak 
eskaintzen dituzten erakunde pribatuen artean. 
 
Erakunde antolatzaileak programen zeharkako kudeaketa aukeratzen duenean, 
normalena enpresa baten esku uzten da kudeaketa (10 kasuren artetik 6tan). 
 

Zer ibilbide 
egiten du? 

Aztertutako 10 programaren artetik ia lauk 9 urtetik gorako ibilbidea bete dute; % 
7 programa berriak dira. 
 
Berriki sortutako programak Bizkaian kokatzen dira, batez ere, eta Aste Santuan 
eta ekainean eskaini dira (eskaintza ahulena egiten denean). 
 

Programan 
sartzeko 
baldintzarik 
al dago? 

Erroldatuta egotea ezinbesteko baldintza da erabiltzaileek aldundiek eskaintzen 
dituzten programa guztietan parte hartu ahal izateko, baita udalek eskainitako 10 
programaren artetik ia hirutan parte hartzeko ere. 
 
Aurrezki-kutxen kasuan, bezeroa izan behar da programetan parte hartu ahal 
izateko. 
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6-. ERANSKINA 
 

 
  

Eusko Legebiltzarrean onartu den Legekoa ez den proposamenari 
erantzunez, Eusko Jaurlaritzako Gazteria eta Gizarte Ekintza 
Zuzendaritza eta Familia eta Komunitate Politikarako Zuzendaritza 
OPORRALDIETAKO AISIA ETA ASTIALDIKO BALIABIDEEN EAE-KO 
MAPA ikerlana sustatzen ari dira.  
 
Legekoa ez den proposamen horrek Euskal Autonomia Erkidegoko haur 
eta nerabeei zuzenduriko oporraldietako aisialdi eta astialdiko baliabideen 
eskaintza publiko nahiz pribatura hurbilpen sistematizatua egiteko 
beharrizana mahairatui du, bizitza pertsonala, familia eta lana errazago 
uztartzeari begira.  
 
Zehazki honako hau egin nahi da: 
 

        Eskaintzaren karakterizazioa jasoko duen mapa taxutu aldaera jakin 
batzuen arabera: erakunde antolatzailea, jarduera mota, kudeaketa-
erakundea, adina, datak, ordutegia, plaza kopurua, hizkuntza, 
prezioa, jardueren jarraitutasuna… 

        Dauden bitartekoen klasifikazioa eratu haien tipologiaren arabera. 
        2011-2015 aldirako Familiari Laguntzeko III. Plana diseinatzen duen 

lantaldeari informazio kritikoa eta estrategikoa eskaini. 
 
 
Ikerlanaren funtsezko alderdietako bat zure erakundeak 2009ko 
Gabonetan 18 urtetik beherakoentzat garatu zuen oporretako 
aisialdiko jardueren eskaintza ezagutzea da, bai eta 2010 urtean 
garatu duen edo garatzen ari den Aste Santuko eta udako eskaintza 
ezagutzea ere.  
 

Hori dela eta, zuen laguntza eskatu nahi dizuegu, alegia, erantsitako 
galdetegia erantzutea edo dokumentazioa eta/edo erreferentziak 
(webgunea, memoria, eta abar) guri helaraztea 2010eko uztailaren 15a 
baino lehen. 
 
Ikerlana egiteaz arduratuko den EDE Fundazioko Informazio, 
Dokumentazio, eta Ikerlanen Saila datozen egunotan zuekin jarriko da 
harremanetan informazio gehiago emateko asmoz. 
Adeitasunez,  
 

La Dirección de Juventud y Acción Comunitaria y la Dirección de 
Política Familiar y Comunitaria del Gobierno Vasco, en respuesta a 
una Proposición no de Ley aprobada por el Parlamento Vasco, están 
promoviendo la investigación “MAPA DE RECURSOS DE OCIO Y 
TIEMPO LIBRE EN PERIODO VACACIONAL EN LA CAPV”. 
  
Dicha Proposición no de Ley  plantea la necesidad de realizar una 
aproximación sistematizada a la oferta, tanto pública como privada, de 
recursos de ocio y tiempo libre en periodo vacacional destinada a la 
población infantil y adolescente en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, de cara a facilitar la conciliación personal, familiar y laboral.  
 
En concreto, se pretende:  
  

        Elaborar un mapa de la oferta que incluya una caracterización de la 
misma en base a determinadas variables: entidad organizadora, tipo 
de actividad, entidad gestora, edad, fechas, horario, número de 
plazas, idioma, precio, continuidad de las actividades… 

        Establecer una clasificación de los recursos existentes en base a su 
tipología. 

        Ofrecer información crítica y estratégica al grupo de trabajo que 
diseña el III Plan de Apoyo a la Familia (2011-2015). 

 
Uno de los aspectos clave del estudio radica en conocer la oferta de 
actividades de ocio vacacional dirigida a la población menor de 18 
años que su entidad desarrolló en Navidad de 2009, así como la oferta 
de Semana Santa y verano que ha desarrollado o está desarrollando en 
el año 2010. 
 
 
Por este motivo nos gustaría solicitar su colaboración para que respondan 
al cuestionario adjunto o para que nos hagan llegar la documentación y/o 
referencias (sitio web, memoria, etc.)  antes del 15 de julio de 2010.  
 
 
El Área de Información, Documentación y Estudios de Fundación 
EDE, entidad encargada de la realización de la investigación, se pondrá 
en contacto con ustedes en los próximos días para ampliarles 
información.  
  
Atentamente,  
 

 
Sinatzen du/ Fdo.: Ignacio Rodríguez Puertas 

Director de Juventud y Acción Comunitaria 
Gazteria eta Gizarte Ekintza zuzendaria 

 
Sinatzen du/ Fdo.: Loli García García 

Directora de Política Familiar y Comunitaria 
Familia eta Komunitate Politikarako zuzendaria 

 
  

Bilbon, 2010eko ekainaren 8an 
 
Informazio gehiago jaso nahi izanez gero: 
Informazio, Dokumentazio eta Ikerlanen Saila 
EDE Fundazioa 
Simon Bolivar 8B. Bilbao  
Telefonoa: 94.400.99.99   
Faxa: 94.400.99.98 
gizaikerketak@fundacionede.org (Iskandar) 

Bilbao, 8 de Junio de 2010 
 

Para ampliar la información: 
Área de Información, Documentación y Estudios  

Fundación EDE 
Simón Bolívar 8B. Bilbao 

Telf: 94.400.99.99  
Fax: 94.400.99.98 

gizaikerketak@fundacionede.org (Iskandar) 
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OPORRALDIETAKO AISIA ETA ASTIALDIKO BALIABIDEEN EAE-KO  MAPA   

  
Zure erakundeak 18 urtetik beherakoentzat 2009ko Gabonetan garatu zuen oporretako 
aisia-jardueren eskaintza zehaztu, bai eta 2010eko Aste Santuan eta udan garatu duen 
edo garatzen ari dena ere.  
 

FFiittxxaa::  IInnffoorrmmaazziioo  oorrookkoorrrraa  
 

 

 
 
 

 
Oharra: PROGRAMA gisa ulertuko dugu oinarrizkoak diren ezaugarri batzuen arabera —
oporraldia, iraupena, asteko egunak, ordutegi tartea, prezioa— beste ekimen batzuetatik 
desberdindu daitekeen ekimena (garrantzitsua da aintzat hartzea programaren definizio hau bat 
etor daitekeela erakundeak proposatzen duenarekin edo ez. Beraz, kasu batzuetan 
beharrezkoa izango da informazioa baliabide bakoitza zatikatuta iraultzea). 
 

 
 

Une honetatik aurrera, aurreko galderan (5 galdera) adierazi den programa bakoitzeko, 

“programako fitxa bat” (jarraian aurkezten dizuegun modukoa) bildu nahi da. Programa bat 

baino gehiago adieraziz gero, kopiatu eta itsatsi zehaztu duzun programa adina fitxa, kasu 

bakoitzean aipatzen den programaren informazioa betez. 

1. ERAKUNDE ANTOLATZAILE 
MOTA (Markatu aukeretako bat X 

batekin) 

2. ERAKUNDE 
ANTOLATZAILEA (noren 

ekimenez)  Idatzi 
3.  HARREMANETARAKO (Idatzi kasu 

bakoitzean) 

  
 Udala Telefonoa   

 Foru Aldundia 
 Mankomunitatea E posta   

 Aurrezki Kutxaren Gizarte 
Lana 

 Astialdiko Federazioa 
Pertsona   

 Hezkuntza-arloko Federazioa 
 Besteren bat (zehaztu) 

 

Kargua   

4. ERAKUNDE ANTOLATZAILEAREN JARDUERA ESPARRUA 
(Markatu aukeretako bat X batekin) 

 
 Bizkaiko Lurralde Historikoa 
 Gipuzkoako Lurralde Historikoa 
 Arabako Lurralde Historikoa 
 EAE osoa 

5.  Programaren izena (Zure eskaintzak jasotzen dituen beste idatzi, hasierako oharra aintzat hartuz) 
 

 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
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FFiittxxaa::  PPrrooggrraammaa  

 
Adierazi programaren izena 
eta 5. galderan eman zaion 

zenbakia 

Zk.=  
  

 

IZENA: _______________________________________________ 
________________________________________________________ 

 

 
 

C.  Noiztik eskaintzen da baliabidea? (Idatzi urte osoa)      
 
 

 BAI EZ ED/EE 
D. Aurreikusita dago baliabide hau datorren urtean eskaintzea? (Adierazi X batekin kasu 

bakoitzean)    
 
 

BAI EZ ED/EE E. Oporraldia (Adierazi X batekin kasu bakoitzean)    
Uda: ekaina    
Uda: uztaila    

Uda: abuztua    
Uda: iraila    

Aste Santua    
Gabonak    

 

 EGUNAK ORDU KOPURUA 
EGUNEKO 

F. Iraupena (Idatzi kasu bakoitzean)   
 

 Astegunak Asteburuak Astegunak eta 
asteburuaK ED/EE 

G. Asteko egunak (Aukeratu X batekin)     
 
 

Hasiera 
ordua 

Amaiera 
ordua H. Ordutegi tartea (Idatzi kasu 

bakoitzean)   

Adierazi X batekin 
 Goizez bakarrik 
 Arratsaldez bakarrik 
 Goiz eta arratsaldez 
 Egun osoan (gaua barne) 
 Ez daki/Ez du erantzun  

I. Prezioa (ohikoa)  ___________ € 

(Adierazi X batekin kasu bakoitzean eta dagokionean)
 BAI EZ ED/EE 
Tarifa merkea familia ugaria 

izateagatik    
Tarifa merkea 

desgaitasunagatik    
Tarifa merkea Oinarrizko 

Errentagatik    
Tarifa merka langabetua 

izateagatik      
 

J. Izena emateko baldintzak: (Adierazi X batekin kasu bakoitzean) 
 BAI EZ ED/EE K. Izen-emate data 

Erroldatua egotea ezinbesteko betekizuna da    
Bestelakoak 

(zehaztu)________________________________    
_____/_____/_________  

 

A.  Baliabide/jarduera mota (Hautatu aukeretako bat X batekin) 
B. Erakunde kudeatzailea (jardueraren 
antolaketaz eta garapenaz arduratzen 

den erakundea): Idatzi izen osoa 

  
 Udaleku irekiak, hiri-udalekuak 
 Udaleku itxiak edo kanpamentuak 
 Hainbat jarduera: tailerrak, jolasak… 
 Auzolandegiak 
 Egonaldiak atzerrian 
 Bestelakoak 

(zehaztu)__________________________________ 
 Ez daki/Ez du erantzun 

________________________________ 
 

________________________________ 
 

________________________________ 



  
 Oporretako aisialdi eta astialdirako baliabideen EAEko mapa  

 65

 
 

L. Plazen esleipena (Adierazi X batekin kasu bakoitzean) 
 BAI EZ ED/EE 

Erroldatua egoteari lehentasuna 
emango zaio    

Guraso bakarreko familiek 
lehentasuna izango dute    

Guraso biek lan egiten duten 
familiek lehentasuna izango dute    

 

 

M. Hizkuntza (Adierazi X batekin) 
  

 Euskara 
 Gaztelania 
 Elebiduna:Euskara/Gaztelania 
 Ingelesa 

 Bestelakoak 
(zehaztu)________________  

 
 
 
 
 

 Adierazi 
adina   

Adierazi 
adina  

 
 

 O. Plaza kopurua:  
 

  
N. Hartzaileak 

adinaren 
arabera  

________ (e)tik ________ (e)ra 
 Desgaitasunak dituztentzako plazak 

ditu (Markatu X batekin) 
BAI EZ ED/EE 

    
 
 

“Ahal den heinean informazioa zerrendatu”  
(adierazi X batekin kasu bakoitzean) BAI EZ ED/EE  Plaza kopurua 

0tik 3 urtera (Haur Hezkuntzako 1. zikloa)      
3tik 6 urtera bitartean (Haur Hezkuntzako 2. zikloa)      

6tik 8 urtera (1. Hezkuntzako 1. zikloa)      
8tik 10 urtera (1. Hezkuntzako 2. zikloa)      

10etik 12 urtera (1. Hezkuntzako 3. zikloa)      
12tik 14 urtera (2. Hezkuntzako 1. zikloa)      
14tik 16 urtera (2. Hezkuntzako 2. zikloa)      

16tik 18 urtera (Batxilergoa)      
 

P Oharrak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Asko eskertzen dizugu egitasmo hau taxutzean parte hartu izana. Interesgarria iruditzen zaizun 

eta egindako fitxa/k osatzeko balio duen edozein informazio bidali diezagukezu. 
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MMAAPPAA  DDEE  RREECCUURRSSOOSS  DDEE  OOCCIIOO  YY  TTIIEEMMPPOO  LLIIBBRREE  EENN  PPEERRIIOODDOO  VVAACCAACCIIOONNAALL  EENN  LLAA  

CCAAPPVV  
Indique la oferta de actividades de ocio vacacional dirigida a la población menor de 18 
años que su entidad desarrolló en Navidad de 2009, así como la oferta de Semana Santa y 
verano que ha desarrollado o está desarrollando en el año 2010. 

  
FFiicchhaa::  IInnffoorrmmaacciióónn  ggeenneerraall  

 

 

 
 

Nota: Entenderemos por PROGRAMA toda iniciativa que pueda diferenciarse de otras en 
función de una serie de características consideradas básicas como son el periodo vacacional, 
la duración, los días a la semana, el tramo horario, el precio… (es importante tener en cuenta 
que esta definición de programa puede coincidir o no con la que la entidad formula de modo 
que en algunos casos será preciso realizar el volcado de la información fragmentando cada 
recurso). 
 

 
A partir de este momento se quiere recoger una “ficha de programa” (como la que le 

presentamos a continuación) por cada uno de los programas que se hayan señalado en la 

pregunta anterior (pregunta nº 5). En caso de haber señalado más de un programa copie y 

pegue tantas fichas como programas haya indicado, completando la información que haga 

referencia en cada caso a cada uno de los programas. 

1. TIPO DE ENTIDAD 
ORGANIZADORA (Elegir una de las 

opciones con una X) 

2. ENTIDAD 
ORGANIZADORA (a 

iniciativa de). Escribir 3. CONTACTO (Escribir en cada caso) 

  
 Ayuntamiento Teléfono   

 Diputación Foral 
 Mancomunidad Email   

 Obra Social de Caja de 
Ahorros 

 Federación de Tiempo Libre 
Persona   

 Federación Educativa 
 Otras (Especificar) 

 

Cargo   

4. ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LA ENTIDAD ORGANIZADORA 
(Elegir una de las opciones con una X) 

 
 Territorio Histórico de Bizkaia 
 Territorio Histórico de Gipuzkoa 
 Territorio Histórico de Araba 
 CAPV en su conjunto 

5. Nombre del programa (Escribir tantos como incluya su oferta atendiendo a la nota del inicio) 
 

 
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  
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FFiicchhaa::  PPrrooggrraammaa  

 
Indique el nombre del 
programa  y el número 

asignado en la pregunta 5 

Nª=  
  

 

NOMBRE: _______________________________________________ 
________________________________________________________ 

 
 

 
 

C. ¿Desde cuándo se lleva ofertando este recurso? (Escribir el año)      
 
 

 SI NO NS/NC 
D. ¿Se prevé volver a ofertar este recurso el año que viene? (Señalar con una x en 

cada caso)    
 
 

SI NO NS/NC E. Periodo vacacional (Señalar con una x en cada caso)    
Verano:junio    
Verano:julio    

Verano:agosto    
Verano:septiembre    

Semana Santa    
Navidad    

 
 

 DÍAS HORAS/DÍA 
F. Duración (Escribir en cada caso)   

 
 

 Días 
Laborables 

Fines de 
semana 

Días de labor y 
fines de semana NS/NC 

G. Días de la semana (Seleccionar con una x)     
 
 

HORA 
INICIO 

HORA 
FIN H. Tramo horario (Escribir en 

cada caso)    

Indicar con una X 
 Sólo mañana 
 Sólo tarde 
 Mañana y tarde 
 Todo el día (Incluye noche) 
 Ns/Nc  

I. Precio (ordinario)  ___________ € 

(Señalar con una x en cada caso y cuando 
corresponda) 

 SI NO Ns/NC 
Tarifa reducida por familia 

numerosa    
Tarifa reducida por 

discapacidad    
Tarifa reducida por Renta 

Básica    
Tarifa reducida por 

desempleo      
 
 

J. Requisitos de preinscripción (Señalar con una x en cada caso) 
 SI NO NS/NC K. Fecha de Inscripción 

Empadronamiento requisito indispensable    
Otros (especificar)___________________________________    

_____/_____/_________  

 
 

L. Asignación de plazas (Señalar con una x en cada caso) 
 SI NO NS/NC 

Se prioriza empadronamiento    
Se prioriza familia monoparental    

Se prioriza familias ambos 
progenitores trabajan    

 

 

M. Idioma Indicar con una X 
 

 Euskera 
 Castellano 
 Bilingüe-Euskera Castellano 
 Inglés 
 Otros (especificar)_________________  

A. Tipo de recurso/actividad (Elegir una de las opciones con una X) 
B. Entidad gestora: (entidad que se 

encarga de la organización y 
desarrollo de la actividad): escribir 

nombre completo 
  

 Colonias abiertas, urbanas 
 Colonias cerradas o campamentos 
 Actividades varias: talleres, juegos… 
 Campos de trabajo 
 Estancias en el extranjero 
 Otros (especificar)______________________________ 
 Ns/Nc 

________________________________ 
 

________________________________ 
 

________________________________ 
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Indique edad 

  Indique edad 
 

 O. Número de plazas 
 

  
N. Población 

destinataria según 
edad  

De… ________años A ________años 
 Hay plazas para personas con 

discapacidad (señalar con una x) 
SI NO NS/NC 
    

 
 
En la medida de lo posible intente desgranar la información:  

(indicar con una x en cada caso) SI NO NS/NC  Numero de Plazas 

De 0 a 3 años (1º ciclo infantil)        
De 3 a 6 años (2º ciclo infantil)      

De 6 a 8 años (1º ciclo primaria)      
De 8 a 10 años (2º ciclo primaria)      

De 10 a 12 años (3º ciclo primaria)      
De 12 a 14 años (1º ciclo secundaria)      
De 14 a 16 años (2º ciclo secundaria)      

De 16 a 18 años (bachillerato)      
 

P. Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Agradecemos mucho su participación en la elaboración de este proyecto. Puede enviarnos 
cualquier información adicional que considere de interés y que complemente la/s ficha/s 
completada/s. 
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Adin txikikoen oporraldietako aisia eta astialdiko baliabideen 
EAEko mapa lantzeko kontsultatutako erakundeen zerrenda 
 
UDALAK 

1 ABADIÑOKO UDALA                                                                                                             
2 ABANTO Y CIÉRVANA-ABANTO ZIERBENAKO UDALA                                                      
3 AIZARNAZABALGO UDALA                                                                                                   
4 ALBIZTURKO UDALA                                                                                                             
5 ALEGIAKO UDALA                                                                                                                 
6 ALEGRÍA-DULANTZIKO UDALA                                                                                            
7 ALONSOTEGIKO UDALA                                                                                                      
8 AMEZKETAKO UDALA                                                                                                           
9 AMOREBIETA-ETXANOKO UDALA                                                                                       

10 ANDOAINGO UDALA                                                                                                              
11 ARRANKUDIAGAKO UDALA                                                                                                  
12 ARRAZUA UBARRUNDIAKO UDALA                                                                                   
13 ARRIETAKO UDALA                                                                                                              
14 ARRIGORRIAGAKO UDALA                                                                                                 
15 ARTZENTALESKO UDALA                                                                                                     
16 ASTIGARRAGAKO UDALA                                                                                                    
17 ATAUNGO UDALA                                                                                                                  
18 AZKOITIKO UDALA                                                                                                               
19 AZPEITIKO UDALA                                                                                                                
20 BAKIOKO UDALA                                                                                                                  
21 BARAKALDOKO UDALA                                                                                                        
22 BARRUNDIAKO UDALA                                                                                                         
23 BEASAINGO UDALA                                                                                                              
24 BELAUNTZAKO UDALA                                                                                                         
25 BERGARAKO UDALA                                                                                                            
26 BERMEOKO UDALA                                                                                                               
27 BERRIZKO UDALA                                                                                                                 
28 BILBOKO UDALA                                                                                                                    
29 BUSTURIKO UDALA                                                                                                              
30 DERIOKO UDALA                                                                                                                  
31 DURANGOKO UDALA                                                                                                           
32 BURGELUKO UDALA                                                                                                             
33 ELGOIBARKO UDALA                                                                                                            
34 ERANDIOKO UDALA                                                                                                              
35 ERMUKO UDALA                                                                                                                    
36 ERRENTERIAKO UDALA                                                                                                       
37 ESKORIATZAKO UDALA                                                                                                       
38 ETXEBARRIKO UDALA                                                                                                          
39 FORUKO UDALA                                                                                                                    
40 FRUIZKO UDALA                                                                                                                    
41 GALDAKAOKO UDALA                                                                                                           
42 GALDAMESKO UDALA                                                                                                          
43 GAMIZ-FIKAKO UDALA                                                                                                         
44 GAUTEGIZ ARTEAGAKO UDALA                                                                                          
45 GERNIKA-LUMOKO UDALA                                                                                                   
46 GETARIAKO UDALA                                                                                                               
47 GETXOKO UDALA                                                                                                                  
48 GORDEXOLAKO UDALA                                                                                                        
49 GORLIZKO UDALA                                                                                                                
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50 HERNANIKO UDALA                                                                                                              
51 HONDARRIBIKO UDALA                                                                                                        
52 IBARRANGELUKO UDALA                                                                                                     
53 IRUNGO UDALA                                                                                                                    
54 IRURAKO UDALA                                                                                                                   
55 ISPASTERKO UDALA                                                                                                             
56 ITSASONDOKO UDALA                                                                                                         
57 LAGUARDIAKO UDALA                                                                                                         
58 LAPUEBLA DE LABARCAKO UDALA                                                                                   
59 LARRABETZUKO UDALA                                                                                                       
60 LASARTE-ORIAKO UDALA                                                                                                    
61 LAUKIZKO UDALA                                                                                                                 
62 LEGUTIANOKO UDALA                                                                                                         
63 LEKEITIOKO UDALA                                                                                                              
64 LEMOAKO UDALA                                                                                                                  
65 LEMOIZKO UDALA                                                                                                                 
66 LEZAMAKO UDALA                                                                                                               
67 LEZOKO UDALA                                                                                                                     
68 LOIUKO UDALA                                                                                                                      
69 MALLABIKO UDALA                                                                                                               
70 MARKINA-XEMEINGO UDALA                                                                                              
71 MARURIKO UDALA                                                                                                               
72 MEÑAKAKO UDALA                                                                                                               
73 MORGAKO UDALA                                                                                                                 
74 MUSKIZKO UDALA                                                                                                                 
75 MUXIKAKO UDALA                                                                                                                
76 OKONDOKO UDALA                                                                                                              
77 OLABERRIKO UDALA                                                                                                            
78 OÑATIKO UDALA                                                                                                                   
79 URDUÑAKO UDALA                                                                                                              
80 ORENDAINGO UDALA                                                                                                          
81 OROZKOKO UDALA                                                                                                               
82 ORTUELLAKO UDALA                                                                                                           
83 PASAIAKO UDALA                                                                                                                
84 PORTUGALETEKO UDALA                                                                                                   
85 AGURAINGO UDALA                                                                                                              
86 DONEMILIAGAKO UDALA                                                                                                     
87 DONOSTIAKO UDALA                                                                                                            
88 SANTURTZIKO UDALA                                                                                                          
89 SOPELANAKO UDALA                                                                                                           
90 SOPUERTAKO UDALA                                                                                                          
91 SUKARRIETAKO UDALA                                                                                                       
92 TOLOSAKO UDALA                                                                                                                
93 VALLE DE TRÁPAGA-TRAPAGARANGO UDALA                                                                 
94 TURTZIOZKO UDALA                                                                                                            
95 UGAO-MIRABALLESKO UDALA                                                                                            
96 URDULIZKO UDALA                                                                                                               
97 URNIETAKO UDALA                                                                                                               
98 USURBILGO UDALA                                                                                                             
99 GAUBEAKO UDALA                                                                                                               

100 VILLABONAKO UDALA                                                                                                          
101 VITORIA-GASTEIZKO UDALA                                                                                               
102 ZALDIBARKO UDALA                                                                                                            
103 ZALDIBIAKO UDALA                                                                                                             
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104 ZALLAKO UDALA                                                                                                                   
105 ZERAINGO UDALA                                                                                                                 
106 ZESTOAKO UDALA                                                                                                               
107 ZUIAKO UDALA                                                                                                                     
108 ZUMAIAKO UDALA                                                                                                                 

  
MANKOMUNITATEAK ETA KUADRILLAK 

1 AIZTONDO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA                                                                   
2 KANPEZU-ARABAKO MENDIALDEA ESKUALDEA                                                              
3 BIASTERI-ARABAKO ERRIOXAKO ESKUALDEA                                                                
4 ENKARTERRIKO MANKOMUNITATEA                                                                                 
5 URIBE KOSTAKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA                                                         
6 ZUIAKO KOADRILA                                                                                                                

  
ALDUNDIAK 

1 ARABAKO FORU ALDUNDIA                                                                                                 
2 BIZKAIKO FORU ALDUNDIA                                                                                                 
3 GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA                                                                                         

  
HEZKUNTZAREN ARLOKO FEDERAZIOAK 

1 EUSKAL HERRIKO IKASTOLEN KONFEDERAZIOA                                                            
  

ASTIALDIKO FEDERAZIOAK 
1 GAZTETXOAK HEZKUNTZA MUGIMENDUA                                                                        

  
AURREZKI KUTXEN GIZARTE-EKINTZA 

1 GIZARTE EKINTZA BBK                                                                                                        
2 VITAL KUTXAREN GIZARTE EKINTZA                                                                                 
3 KUTXAREN GIZARTE EKINTZA                                                                                            
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