IZENA EMATEKO ORRIA
Izen-abizenak:

Jaiotze data:

Herria (erroldatuta zaudenekoa):

E-Posta:

Telefonoa(k):

Aurretik ikastaro eta tailerrik egin duzu Jabetze Eskolan edo Emakume Txokoan?
Bai
Ez
Nola nahi duzu abisuak jasotzea?

Haurtzaindegi zerbitzua beharko zenuke?

E-postaz

Bai

Whats-appez

Ez

Telefonoz

IKASTAROAK / TAILERRAK
Ikastaro bat baino gehiago interesatuz gero, markatu lehentasunen arabera (1 interes gehien duzuna.)
Ikastaro edota tailer bat baino gehiagotan izena emanez gero, saiakera egingo da, gutxienez ikastaro zein tailer
baten parte hartu dezazun.

IKASTAROAK

1

2

3

4

5

6

7

8

Zoru pelbikoa indartzeko ikastaroa
Gure gorputzak despatriarkalizatuz
Bizitzaren laberintoak, krisiak eta doluak:
etapak ixten eta ateak irekitzen
Maitasun erromantikoaren mitoa eta
harremanak
Eskuak argira: elektrizitate lanen
ezagutzan burujabetasuna lantzeko
ikastaroa
Gure bizi energia hobetzen:chi kung
Dantza indorientalak
Irakurketa feministen txokoa

TAILERRAK
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Lodiaktibismoa, gorputz bizigarriago baten alde.
Loditasuna, edertasun kanonak eta argaltasuna
Emakumeon artean europan emakume migratuen eta
arrazializatuen borrokak eta erresistentziak
Munay: psikologia tailerra emakume etorkinentzat
Menopausia, aldaketa askatzailea
Autodefentsa feminista: bizitzarako lanabesa
Feminismoak mapeatzen
Eztabaida feministak: Paula Vip
Eztabaida Feministak: Peter Szils

Argibideak:
Izena emateko epea: Irailaren 16tik 20ra bitartean. Ikastaroetan parte hartuko den jakinarazteko epea: Irailaren 23tik 27ra
bitartean.
Ikastaro zein tailerren inguruko informazio gehiago edota aholkularitza jaso nahi baduzu, etorri edo deitu Emakume Txokora (943 79 41 39/ 618 206 233).
Ordutegia. Astelehenetik ostegunera, 10:30-13:30 eta 15:00-18:00 eta egubakoitzetan 10:00-14:00.

Lege oharra: Hemen jasotzen diren datuak Berdintasun Saileko fitxategi batean sartuko dira. Arrasateko Udalak bermatzen du datuak ez zaizkiola
Berdintasun Saila ez den inori emango. Datuak zuzentzeko, ezabatzeko eta partekatzeko eskubideak erabil ditzake haien titularrak, datuak babesteko
legerian ezarritako terminoetan. Era berean, erabiltzaileak bere datu pertsonalak tratatzeko eta lagatzeko eskubidea atzera bota dezake edozein unetan,
atzerako eraginik gabe, Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Legearen 6 eta 11. artikuluetan ezarritakoa dela bide. Harremanetarako:
emakumetxokoa@arrasate.eus; Emakume Txokoa, Altamirako igoera Uarkape frontoiaren atzealdean. P.K. 20.500, Arrasate (Gipuzkoa). Tlf. 943 79 41 39

