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0000    KONTAKTUAKONTAKTUAKONTAKTUAKONTAKTUA    
 

1- Eskolen eskakizunak dagokien suhiltzaile egoitzako 
sarjentuen bidez bideratuko dira. 

2- Parkeko sarjentuek barne-jakinarazpenak Gipuzkoako 
Suhiltzaileetako administratibo arduradunari bidaliko 
dizkiote. 

3- Administratibo arduradunak hurrengo dokumentuak 
bidaliko ditu eskolara maila baten bidez: 

a. GIDOIA 
b. JARRAIBIDE FITXA 
c. BIDEOAREN IRAKASLEENTZAKO GIDA 

 
* Eskola Ekimena 5. mailako ikasleei zuzenduta dago. 

 

1111    EEEESKOLANSKOLANSKOLANSKOLAN    
 
Bi egun ezberdinetan egingo da. 
 
BBBBIDEOAIDEOAIDEOAIDEOA    
(1. eguna(1. eguna(1. eguna(1. eguna, derrigorrezkoa), derrigorrezkoa), derrigorrezkoa), derrigorrezkoa)                30303030’’’’    

Bideoa honako helbidean zintzilikatuta dago: 
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/multimedia/-
/suhiltzaileak-eskola-ekimena 
 
Bideoa ikusteko ez da beharrezkoa Gipuzkoako Suhiltzaileak 
eskolan bertan egotea. 
 
GALDERAGALDERAGALDERAGALDERA----ERANTZUN LEHIAKETAERANTZUN LEHIAKETAERANTZUN LEHIAKETAERANTZUN LEHIAKETA    
(2.eguna(2.eguna(2.eguna(2.eguna, hautazkoa, hautazkoa, hautazkoa, hautazkoa, sarjentuen lan, sarjentuen lan, sarjentuen lan, sarjentuen lan----kargaren araberakargaren araberakargaren araberakargaren arabera))))    
                        30303030’’’’    

Eduki honen helburua da bideoan ikasitakoa landu eta 
finkatzea. Gipuzkoako Suhiltzaileek eramango dute eskolara 
Power Point formatuan. Bideoa ikusi denetik ez da astebete 
baino gehiago pasa behar. 
* PowerPoint 2007 edo berriago behar da. 
* Bozgorailuak behar dira. 
 
OPARIAK 
Amaitutakoan, boligrafoak haurren artean banatuko dira. 
Gipuzkoako Suhiltzaileek eramango dituzte. 

2222    SUHILTZAILE EGOITZANSUHILTZAILE EGOITZANSUHILTZAILE EGOITZANSUHILTZAILE EGOITZAN    (3. (3. (3. (3. eeeegunagunagunaguna, derrigorrezkoa, derrigorrezkoa, derrigorrezkoa, derrigorrezkoa)))) 
 

GELANGELANGELANGELAN                    60’60’60’60’    

 
1- SEGURTASUN OINARRIEN AZALPENA 

Segurtasunari buruzko hainbat jarraibide 
emango zaizkie haurrei: irteera kasuan zer egin, 
elkarrekin joateko agindua, etab. 

 
2- ZERBITZUAREN AURKEZPENA 

Zerbitzuaren antolaketa eta suhiltzaileen 
eginkizunei buruzko PowerPoint aurkezpena ikusiko da. 

 
3- SUHILTZAILE BATEN JAZKERA ERAKUTSI 

Jantziaren ezaugarri / osagarri nagusiak 
azalduko zaizkie haurrei. 

 
PARKEANPARKEANPARKEANPARKEAN                    66660’0’0’0’    

 
1- BARRATIK JAITSI 

Haurrak, banan-banan, suhiltzaile bat goian 
eta bestea behean daudela eta kaskoa jantzita barratik 
jaitsiko dira. 

 
2- KONTROLEKO SALA IKUSI ETA IRTEERA BAT AKTIBATU 

 

 
 

3- KAMIOIAK ERAKUTSI ETA KAMIOIETAN SARTU 

Haurrak, bi taldetan, autoponpako alde 
bateko atetik sartu eta beste aldeko atetik irtengo dira. 
Bitartean, beste taldeari kamioiak kanpotik erakutsiko 
zaizkio. 

 
4- AUTOESKALAN IGO 

Haurrak, hirunaka eta arnesak jantzita, 
autoeskalan igoko dira. 

 
5- MAHUKAREKIN URA BOTA 

Haurrak, bi taldetan, mahuka erabili ahal 
izango dute. 
 

6- OPARIAK 
 

Amaitutakoan, Mapfre-ko “Suteak eta  
bestelako arriskuak prebenitzeko koadernoa” haurren 
artean banatuko da Prebentzioa etxean lantzen jarraitu 
dezaten. 


