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Alkizako eskola
berriaren asmoa
atzera bota du
Jaurlaritzak

Eskola Txikien Festa ekainaren 3an izango dugu, Eskola txikien web gunean
"Aurten noraino?":
Abian da errenta
aitorpena euskaraz
egiteko kanpaina

irakurri dugunez, eta berriro ere eskualdean: Larraulen! Aurten, gainera, 25 urte
beteko dute eskola txikiek. Festari buruzko informazioa (egitaraua...) Gipuzkoako
Eskola Txikien web gunean edo Larraulgo Eskolaren web gunean dituzue.
Guk, Semaforoaren hastapenetatik egin dugun moduan, txikia aldarrikatu nahi

Interneten gero eta
kanpaina gehiago
dago enpresei
euskararen aldeko
neurriak har ditzaten

dugu, eta eskualdeko nahiz eskualdetik kanpoko jendea animatu nahi dugu
ekainaren 3an Larraulera joan dadin.
Eskola txikiekin lotutako informazio gehiago nahi baduzue, hemen dituzue esteka
interesgarriak:

eskatzeko

- Gipuzkoako Eskola Txikien webgunea (egitaraua, egunaren aurretiko
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ekimenak...)
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- Larraulgo eskolaren web gunea (prentsaurrekoaren bideoa, abestia...)
- "Txikitasunaz hitz handi batzuk" (Lorea Agirreren artikulua, Berrian, 2011-06-
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Eskola Txikien Festa aurkeztu
dute. Larraulen izan...

- "Herri euskaldunak eta eskola txikiak" (Paula Kasaresen artikulua, Erabili.com-

Interneten gero eta kanpaina
gehiago dago enpresei...

en, 2011-09-01)
idatzi du Semaforoa ordua 13:26
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