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Animatzaile Izateko Gaitasun Agiria formakuntzan parte hartzeko, ondoko etapak bete behar dituzu : 

1) Izen emate administratiboa egin (Oinarrizko ikastaldiarentzat soilik) 

www.jeunes.gouv/bafa-bafd 

Lotura honetan sartu eta zure AIGA ikasle kontua sortu. KASU !! zure izen-deiturak ortografia 

ofizialarekin idatzi ! Hautatuko duzun mail helbidea eta lortuko duzun kodea  zure AIGA ibilbide 

osoan baitezpadakoak izanen zaikizu ! Ongi gorde !!! 

 

2) Ikastaldia hautatu eta Uda Lekun izena eman 

Zure izen emate txostena osatzeko behar diren dokumentuak : 

✓ Izen emate fitxa & engaiamendu xarta, beteak eta izenpetuak 

✓ Nortasun agiriaren kopia recto-verso 

✓ Ikastaldi praktikoaren ziurtagiria (Sakontze ikastalidarentzat) 

✓ Arresen ordainketa 100 € txekez (Uda Leku-ren izenean) edo banku tranferantziaz 

IBAN : FR76 1027 8022 7800 0442 3504 037 

BIC : CMCIFR2A 

 

Txostena eta ordainketa Uda Lekura bidali formakuntza hasi baino 15 egun lehenago berantenik. 

Uda Leku elkartea - Jeanne Peyré karrika, 2 -64 100 Baiona /  garapena@udaleku.eus 

 

 

3) Eta gero ? 

Zure txostena errezibitzean, konfirmazioa e-mailez bidaliko dizugu. 

Formakuntza hasi baino 10 egun lehenago gomita errezibituko duzu xehetasun guziekin. 

Ordainketaren gaineratekoa, formakuntzaren lehen egunean txekez edo trasferentziaz ordaindu 

beharko da.  

 
Informazio gehiagorentzat (formakuntza helburuak, egitaraua, datak etb.) edota 

urritasun egoerak kontutan hartzeko, formakuntza arduradunarekin harremanetan sar 
zaitez : 

Amets LAHETJUZAN  

06.65.22.60.41 / 05.59.55.01.25  

garapena@udaleku.eus 

AIGA izen emate  

prozedura 

     Eguneratzea : 2021/09/20 

http://www.jeunes.gouv/bafa-bafd
mailto:garapena@udaleku.eus
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UDA LEKU-k datu pertsonalak soilik formakuntzaren antolaketarako erabiliko ditu. Ez dira hedatuak 
izanen. 

 
 

ZURE XEHETASUNAK  

Emazte ❑   Gizon ❑   Ez binarioa ❑ 

Deitura : 

Izena : 

Sorteguna:  

Helbidea: 

Kodigo postala eta herria:  

@ :  

Telf : 

jeunes.gouv.fr/bafa-bafd  kodea (xifre & letrak):  

Ikastetxea/lantokia :  

 

 HIZKUNTZA MAILA 
Deus : Hizkuntza ez dut batere ezagutzen 
 

A1 : Oinarrizko maila: formulazio oso sinpleak ulertzeko eta erabiltzeko gai naiz. 
 

A2 : Oinarrizko maila: ulertu eta trukatu dezaket eguneroko informazio sinplea (familia, lana, etab.).  
 

B1 : Kontzeptu onak, tarteko maila: gai naiz hizketaldi batean giltza-puntuak ulertzeko, hizkuntza argia eta 
estandarra denean. Nahiko erraz moldatzen naiz.  
 

B2 : Bitartekoa, tarteko maila : oinarrizko hizkuntza-ezagutza maila bat da.  
 

C1 : Ardurakoa: nire ezagutza linguistikoak oinarrizko ezagupenak gainditzen ditu, arazorik gabeko 
elkarrizketa bat egin dezaket. Eroso naiz; jariotasunez eta eroso hitz egin dezaket eta erraztasunez hitz egiteko 
gai naiz, hitzak gehiegi bilatu gabe  
 

C2 : Elebiduna/hirueleduna, eskarmentu handiko maila duena: nire ama-hizkuntza da, edo edozein gairi 
buruz oso ondo kontrolatzen dudan hizkuntza bat edo bat baino gehiago. Gai naiz irakurtzen dudan guztia edo 
entzuten dudana ulertzeko eta modu espontaneoan adierazteko.  
 

Zure hizkuntza maila nola ebaluatzen duzu ?  
Euskaraz :    Frantsesez:  
  

Izen emate fitxa  
AIGA formakuntza 

 
Egunetazea :2021/09/20 
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AIGA FORMAKUNTZA 

 

❑  Oinarrizko AIGA      ❑  Sakontze ikastaroa 

Formakuntzaren datak :       -tik             - ra 

 

Egitura batek ordaintzen ote dizu?         Bai ❑     Ez ❑ 

Bai balitz, ordainketa agiria eman zama zehaztuarekin. 

 

Sakontze ikastaldiarentzat, lehen bi parteei buruzko informazioak : 
 

Oinarrizko 
formakuntza 

Datak  

Organismoa  

Ikastaldi 
praktikoa 

 1. partea 2. partea (izanez gero) 

Datak   

Egun kopurua   

Harrera mota Aisialdi zentro □      Egonaldi □ Aisialdi zentro □       Egonaldi □ 

Antolatzailea   

 
 
Zein arrazoinek AIGA-n formatzera eta UDA LEKU-ren ikastaro hau hautatzera bultzatzen zaitu ?  
 
 
 
 

 
 
Zer itxoiten duzu formakuntzaz ?  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ikastaldian parte hartzeko hertsadurarik ba ote duzu  (alergiarik, eritasunik, urritasunik etb.)?  
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Larrialdi kasuan abisatzeko pertsona :  
 
Izena – deitura : 

Telefonoa : 

 
 

BAIMENAK 

UDA LEKU -ri, nere emezu helbidea eta telefono zenbakia beste ikasleeri hedatzeko baimena ematen diot 
autopartekatzea errazteko   
  

Bai ❑     Ez ❑ 
 
UDA LEKU -ri formakuntza garaian hartu irudiak erabiltzeko baimena ematen diot, elkartearen jarduerak 
ilustratzeko (eskuorriak, ekimenen bilduma, web gunea etb.) 
  

BAi ❑     Ez ❑ 
 
 

Adingabekoentzat – legezko ordezkariaren baimena : 
 

Nik,  

Izen eta deitura :  

Helbidea : 

Telefonoa :  

     adingabeari Uda Lekuk antolaturiko ikastaldian parte hartzera 

baimena ematen diot. 

 

Larriadi kasuan, ebakuntza kirugirkoa egiteko baimena ematen dut  
  

BAI ❑     EZ ❑ 

 
 
 

Izena ematean, formakuntza barne arautegia eta salerosketa baldintza orokorrak onartzen ditut. 
Dokumentu hauek www.udaleku.eus/formakuntza -n irakurgai dira. 
 
                                                        -n egina ,  
 
Izenpedura « irakurria eta onetsia » aipamenarekin 
 
Ikastuna :       Legezko arduraduna :   
     
 
 

 

 

  

http://www.udaleku.eus/formakuntza
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       Eguneratzea : 2021/09/20 

 
 
Informatua naiz :  
- AIGA ikastaldia barnategian antolatua dela, ondorioz formatzaile taldearen baimena gabe, ikastaldi 
gunetik ateratzea edo kanpoko pertsona bat sarraraztea debekatua dela.  
- AIGA ikastaldia euskaraz iraganen dela, beharrean itzulpenak segurtatuz erdaldunentzat.  
- Drogak debekatuak direla.  
- Legea edota formakuntzan finkatu arauak ez errespetatzeak zigorra ekar dezakela. 
- Nere AIGA ikastaldiaren ordainketaren itzultzea ezin dudala galdetu ikastaldia hasi ondotik 
- Adingabekoa banaiz, formatzaileen ardurapean izanik, haien baimena gabe ezin naizela 
formakuntzatik joan  
- Formatzaileen ardura ez dela engaiatua ikasleen puska pertsonalentzat.  
 
 
Ulertu dut : 
- Nere formakuntzan inplikatu behar naizela, aktore osoa izanez 
- Barnategia formakuntzaren barne dela eta ondorioz nere portaera ebaluatua izanen dela beste 
formakuntza denboretan bezala 
- AIGA ikastaldiaren ordainketak ez duela automatikoki formakuntzaren onarpena ekartzen. 
 
 
Engaiatzen naiz : 
- Formakuntza osoan presente izaten eta tenorez izaten. 
- Formakuntza denbora guzietan parte hartzen, eta beste ikasleen formakuntzaren partaide izaten. 
- Formakuntza eta auto-ebaluaketa desmartxa batean izaten, formatzailekin finkatu helburuak 
lortzeko. 
- Formakuntza osoan zehar, barnategian barne, jarrera arduratsu eta errespetutsua ukaten.  
 

 
 
Ikaslea  
Izena – abizena : 
Data : 
Izenpedua : 
 
 

AIGA engaiamendu xarta 
 
 


