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OROZKO-ETXEA 
 

 

Etxe erabiltzeko arauak 
 

 

Orozkoko etxea bizikidetza sustatzeko jarduerak antolatzeko eskura 

daukagu: konbibentziak antolatzeko, hausnarketarako taldeak, erretiroak, 

… 

Gure nahia da Orozko Etxean igarotako egonaldiek helburu horiek aurrera 

eramatea laguntzea. Horretarako, datu batzuk ematen dizkizuegu kontutan 

izan ditzazuen. 

 

ESKERRIK ASKO NI ZAINTZEAGATIK! 

 
 

 

 

 

 

 

Orozko Bengoetxe Aterpea 16 A 48410 Bilbo 

Heltzeko modua 

Bilbo- Gasteiz autobidea, irteera 3 Llodio-Orozko 

Orozkorantz norabidea. 23 kilometroa, autobus 

geltokiaren ondoan. Burdin hesi berdean. Gasolindegian 

norabide aldaketa egin. 

ETXEA ADIERAZTEN DUEN KARTELA BADAGO. 
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JARRAIBIDEAK 

• Talde-arduradunari etxeko giltzak emango zaizkio, toki hauek zabaldu ahal izateko: 

burdin hesia, ate nagusia, berogailuen kontrola eta logelak. Arduradunak erantzulea 

izango da. 

• Galdara-gelan karpeta bat dago funtzionamendu jarraibideekin: argiak, berogailua, 

labea, etab. 

• Etxea bi solairutan banatuta dago: 

❖ Beheko solairuan jangela, bilera-gela, komunak, sukaldea eta galdara-gela 

daude. 

➢ Despentsan aurkitu ditzakezue: erratzak, fregonak, garbigarriak, komuneko 

papela. Ordenatuta utz ezazue. Zuena ez dena ez ezazue eraman. 

➢ Sarreratik sartu eta eskuinera galdara-gela dago:  uraren giltza orokorra, 

argien koadroa eta ur beroaren kontrolerako sarbidea eta berogailuarena 

bertan daude. GELA HONETARA BAKARRIK ARDURADUNA SARTU 

DAITEKE. Bertan jarraibide batzuk daude ur beroa eta berogailua pizteko. 

Ez ezazue etxetik erama; hurrengo taldearentzat oso baliagarriak baitdira. 

➢ Jangelan apal batzuk dituzue sukaldeko tresneriarekin (platerak, 

edalontziak, mahai-tresnak). 

➢ Atariko etengailuak, kanpoko argiak eta fokuen etengailuak argien koadroan 

daude, etiketa batekin markatuta. 

➢ Sukaldean arduradunak bakarrik egotea gomendatzen da. Arduratsuak izan 

zaitezte eta gasa erabiltzean erne ibili. 

➢ Sukaldeko jarraibideak (labeko tenperatura, erabilera,…) bertan aurkituko 

dituzue. 

➢ Etxean egonaldia bukatzen duzuenean gauza bakoitza bere lekuan utzi 

ezazue eta garbi. 

❖ Egongela nagusia: 

➢ Mahai tolesgarriak dituzue bertan bazkaltzeko. 

➢ Mahaiak, aulkiak, sofak,… daude. 

➢ Telebista, bideo eta DVDak diaude. Antenaren erabilera ez da egokia. 

➢ Horma zuri bat dago kanoia eramatekotan. 

➢ Bi armairu daude biblia, orri zuriak eta abarrekin. Modu egokian erabili 

itzazue. 

➢ Mahai-jokoak daude, errespeta itzazue. 
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➢ Tximinia ezin daiteke erabili. 

❖ Lehenengo solairuan 18 plazako bi logela daude. Komunak eta dutxak ere 

daude. Logelak bakarrik gaueetan erabiliko dira. Logaletan mantak daude eta 

berogailu elektriko bat. Erne ibili berogailuak piztuta daudenean; erropa 

bertan ez lehortu. 

❖ Zakarrontziak erabil itzatzue. 

❖ Komunetan konketak, komunak eta dutxak dituzte. Paperontziak erabili 

konpresak eta tanpoietarako.  

❖ Lau ohe dituen gela bat dago arduradunek lo egiteko. 

❖ 40 ohe daude guztira. 

❖ Badago tresnak eta materiala gordetzeko beste gela txiki bat (meza emateko 

objektuak, bibliak). Gela hau itxita dago erabilera pribatua duelako. 

❖ Pertsona gutxi baldin bazaudete, gela bakarra erabil ezazue. 

• Etxe- kanpoaldean frontoi txiki bat dago, futbito eta basket zelaia. Pilota ondoko 

finkara erortzen bada, hesia ez ezazue saltatu. Ate bat dago eta giltzarrapoa hesia 

zabaltzeko giltza bera da. Pertsona bakarra pasa daitela. 

• Etxe aurrean atari txiki bat dago eta zelai bat. Mesedez, belarra moztea zailduko duen 

makilarik edo harririk ez ezazue bota.  

• Premiazkoa da argi eta ur erabilera egokia egitea. Berogailua ezin daiteke egun osoan 

zehar piztuta eduki. Jarraibideetan aurkituko duzue berogailua zenbat ordu gehienez 

erabil dezakezuen. 

• Orozko Etxetik joatean etxea garbi eta ordenatuta uztea premiaskoa da. Leihoak eta  

leihatilak itxita utzi. Korronte elektrikoa itxita utzi behar da jarraibideak jarraituz. 

• Zerbait apurtzekotan orri honetan apuntatu ezazu. 

• Zaborrontziak irteerako burdin hesian daude. Ez utzi janari hondarrik apaletan ezta 

hozkailuan ere. 

• Hozkailua hutsik utzi ezazu eta stop moduan ate irekiekin. 

• Su-itzalgailuak ez dira jolasteko, zuen segurtasuna bermatzeko baizik. 

• Prezioa: 25€ Ostiraletik-Igandera. 20€ Labrunbatetik-Igandera Prezio minimoa etxea 

alokatzeko 150€ izango dira. (+ %21 BEZa) 

• Etxe erreserba hilabetea baino lehenago bertan uzten bada, 50€ ordaindu beharko 

dira.   

• Egonaldia amaitzean, giltzak eta orri hau beteta itzuli eskolako harreran (Areiltza 32) 
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Harremanetarako telefonoa/ posta elektronikoa: 685734317‐944271818 / 

coordinacion.paraescolares@indautxujesuitak.org 

ESKERRIK ASKO ZURE LANKIDETZAGATIK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGONALDIAREN ORDAINKETA 

Ordainketa egiteko eskolaren kontu korrontea:  

Colegio Nª Sª de Begoña 

ES63 2095‐0002‐69‐5060005831. 

Ordainketa egiterakoan TALDEAREN IZENA jarri. 

Ordaindu ondoren, bidali posta elektroniko honetara 

banku-egiaztagiria: 

coordinacion.paraescolares@indautxujesuitak.org 

Faktura: bidali mesedez datuak (IFZ, helbidea) egiteko eta 

zuri bidaltzeko. 

 

Etxeko giltzak ikastetxeko harreran jaso. 

Areilza doktorea 32 

Ordutegia: 8: 00-18: 00 

Egonaldia izango den aurreko 

asteazkenetik aurrera giltzak jaso 

daitezke, aurreko asteburuan egon 

den taldeak giltzak entregatzeko 

denbora izan dezan. 

Giltzak itzultzea denbora tarte 

txikienean egitea eskatzen dizuegu. 
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