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KATALOGO HONETAN PARTE
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HARTZEN DUTEN ELKARTEAK

SAREKO ELKARTEAK

Arrapitz federazioak laborantzaren garapenerako 19 elkarte biltzen ditu, Euskal Herriko laborariek plantan eman
dituztenak, Euskal Herriko laborarien onerako.

ARRAPITZ
Haize berri 64120 IZURA
05 59 37 23 21
arrapitz@wanadoo.fr

Egutegia hilabetero eguneratuta :
arrapitz.eus
AFOGa, laborariek sortu elkarte bat da. Bakotxa bere
etxaldearen kudeantza eta bizi proiektuan autonomoagoa
izaiteko formakuntzak antolatzen ditu.

AFOG
Haize berri 64120 IZURA
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr
Formakuntzen egitarauak : afog.eus

B.L.E-k laborantza biologiko, autonomo, lekuko eta solidarioaren garatzeko lan egiten du, Iparraldean, sareak
antolatuz, formakuntzaren bidez, entseguak eginez.

BIHARKO LURRAREN ELKARTEA
Haize berri 64120 IZURA
05 59 37 25 45
ble-arrapitz@wanadoo.fr

EHEE elkarteak etxean ekoizten duten laborariak defendatzen eta laguntzen ditu. IDOKI laborantza kalitate-hitzarmena eta haren sustapen kolektiboa ere kudeatzen
ditu.

EUSKAL HERRIKO ETXE EKOIZLEEN
ELKARTEA
Haize berri 64120 IZURA
05 59 37 23 97
apfpb@free.fr
Xehetasun gehiago :
producteurs-fermiers-pays-basque.fr

Iparraldean sagarnoa berriz egitea, hemengo sagar motak
erabiliz, hona Euskal Herri barnealdeko talde ttipi batek
1990ean altxatu desafioa; horretarako, Sagartzea elkartea
sortu zuten.

SAGARTZEA
Beltxu
64120 DONAIXTI
06 10 12 81 76
Trebatu elkarteak tresna desberdinak proposatzen ditu
instalatu nahi duten proiektu eramaileak laguntzeko: bere
proiektua zehazteko ibilbide bat etxaldeetan ikastaroak
eginez, trebatzea, formakuntzak,...

TREBATU
Haize berri 64120 IZURA
06 49 43 49 42
trebatu@outlook.com

Formakuntzen egutegia : ble-civambio.eus

Biozkaria elkarteak Pirinio Atlantikoetako 9 behi
hazle biltzen ditu, laborantza biologikoan ari direnak, ostalaritza kolektiboari eta ohiko ostalaritzari
kalitatezko haragi biologikoen proposatzeko..
Buru Beltza elkarteak Manex Buru Beltza izeneko
ardien hazle batzuk biltzen ditu, arrazaren zaintzeko eta sustatzeko, eta transhumantzia sistemen
laguntzeko xedez.
Euskal Herriko Artzainak sortu da artzain soilen,
gasna eta transhumantzia egiten duten artzainen,
lekuko arrazen transhumantziaren, mendiko
gasnaren eta artzainaren lanaren laguntzeko eta
ezagutarazteko.
EHKOlektiboa laborantza biologikoan ari diren
Euskal Herriko laborari batzuen sarea da, agroekologiaren inguruan antolatua, parte hartzeko aukera ematen duen zertifikazio tresna bat sorturik eta
plantan emanik.
Eztigar, 1996an Eztigar kooperatiba sortu zen
sagar jusaren eta sagarnoaren egiteko..
Lurzaindia herri-aurrezki tresna kolektiboa da.
Haren helburua: jatera ematen digun lurra ondasun kolektibo bilaka dadin, hots, merkatu interes
espekulatibotik atera dadin, laborariei instalatzeko eta atxikitzeko ahalaren emateko.

Uharte Garaziko «Etxe Gasna» gazitegi kolektiboa gasnen ontzeko tresna da.
Zalgizeko "Etxe Gazna, etxeko gasna egiten duten
lekuko ekoizleak, Zalgizen dagoen Etxe Gazna
kooperatibaren inguruan bildurik, beren gasnen
ontzeko eta biltegian atxikitzeko.
Garro Kooperatiboak 9 hektarea lur ustiatzen
ditu baratzezaintzan, Lekorneko lurretan, barazkiak pentzeetan eta berotuak ez diren negutegietan ekoitziz, laborantza biologikoan.
SOS Indartu egitura borondate oneko laguntzaileez osatua da; zailtasunetan diren laborariak
laguntzen ditu, maila profesionalean eta pertsonalean.
Ezpeletako Biperra sindikatuaren eginkizuna
da Jatorri Deitura Gerizatuaren kudeatzea eta
gerizatzea, deituraren sustatzea, bere kideei
kontseilu teknikoak eta kalitateari buruzko laguntza ekartzea.
Irulegi Jatorri Deitura Kontrolatuaren kudeaketaz,
defentsaz eta garapenaz arduratzen den sindikatua da. Mahastizainen laguntzeko eta Irulegiko
arnoak publiko zabalari ezagutarazteko bidea
ematen du

SAR HITZA

2021eko urte hondarrean, Frantziako laborantza ministeritzak, 10 urteetarik egiten
duen etxaldeen kondaketaren berri eman du. 100 000 etxalde gutiago hamarkada batez !
Frantzia metropolitanoan 389 000 etxalde zenbatuak dira.
Gure departamenduan ere 2100 etxalde desagertu dira 10 urtez, 9762 etxalde gelditzen
zirelarik kondaketa bukatzean. Euskal Herriko datuak ere ildo beretik doatzi, milako bat
etxalde desagertu da hamarkada batez… nolaz ez damutu pentsatzearekin 2 etxalde desagertzen direla astero !
Hala ere galtzea ehunekoan konparatzen bada beste eskualdeekin, ohartzen gira Ipar Euskal
Herriko laborantzak hobeki iharduki duela.
Hau ez da kasualitate huts bat ! 50 urte hauetan, laborariek jakin izan dute hemen norberak
bere etxaldea egunerokoan kudeatzen familia biziarazteko bainan ere taldeka gogoetatzen,
beren beharreri erantzunen zituzten tresnak sortzen, laborantza molde iraunkorrak zaintzen,
garatzen eta hobetzen, mendiko laborantza mantentzen, transmizioa lantzen. Herritar-kontsumitzaileen joerak ere bat egin du lekuko eta kalitatezko ekoizpenen alde, bide beretik
laborari eta biztanleen arteko kurutzatzeak biderkatuz.
Gaur, ahoan bilorik gabe, erran dezakegu Arrapitz sarearen baitan, 30 urtez, sortu, hazi eta
garatu diren elkarte guzien eguneroko lanak etxaldeen desagertzearen kontrako erresistentzian eragina izan duela.
Ondoko hamarkadari begira jarriz, Arrapitzeko elkarteek, lurralde honetan laborantxa iraunkorraren alde ari diren beste elkarte eta egitura ezberdinekin esku-esku lanean segituko
dute etxaldeen kopuruaren ttipitzeari eginahala arrasta emanez.
Laborarien arteko kurutzatzeak, gogoetak, formakuntzak parada onak dira bakoitzak
eta kolektiboki geroaren giderrak hartzeko eta azkartzeko. Hain xuxen, eskuen artean duzuen katalogo honek formakuntza andana zabala eskaintzen dizue.
Nahiz eta 2021 urte bukaerako formakuntza batzuetan parte hartzea apalagoa izan, covid izurriteak ez ditu laborariak eta biharko laborari gaiak trabatu proposatuak ziren formakuntzetan parte hartzeko. 2022an, laborarien formakuntzak laguntzen dituen VIVEA
fondoaren erreforma izanen da. Dena eginen dugu aldaketa hauek lagun ditzaten formakuntzen antolaketarako baldintzak hobetzen, beti ere urrats administratiboak ahal bezainbat errextuz parte hartzaileentzat.
Katalogo honen osatzeko, urtean zehar, ikastaldi-formakuntza-tailer berezieri buruzko datuak erregularki zehaztuak eta eguneratuak izanen dira www.arrapitz.eus webgunean.
Ez dudatu, izena eman, oharrak egin… denen artean baitugu Ipar Euskal Herriko laborantzaren aldeko dinamika eta engaiamendua mantenduko !

" Atzotik ikasi, egunekoa bizitu eta biharkoan sinetsi "
Arrapitzeko bulegoa

PLANTATZEA O.6
• Laborantxa mundua ezagutu, agerraldia
• Laborantza Sortzaile Ibilbidea
• Formatzen segitu beren proietua entseatuz
• Biharko laborarien sustengatzeko tutore funtzioa segurtatu
• Norbere plantatzea pentsatu DJA dozierra egin aintzin

ZURE LANBIDEA BIZIAN ZEHAR
1. KONDUAK, KUDEANTZA, PAC & FISKALITATEA o. 7
• Kontabilitatea eta paperreria nihaurek egin
• Etxaldea kudeatu PAC laguntzak kondutan hartuz
• Ene egoeraren hobetzeko bideak xekatu eta landu
• Konduak informatikaz sartzeko tresna menperatu
• Nire etxaldea kudeatu reelean
• Sozietearen betebeharrak pikan ukan
• Trukaketa eta galderak
• Fiskal araudien aldaketak ezagutu
2. TRESNAK ............................................................ o. 7
• Informatika, internet eta meilen erabiltzen ikasi
• Excel-ekin behar dutan aplikazione bat sortu
3. ENPRESAREN BIZIA ........................................... o. 8
• Sozietate bat sortu
• Patzuer baten elkartetik jalitzea prestatu
• Hautu egokiagoak egin asurantzak ulertuz
• Bikotekidearekin lotzen nauen kontratua hautatu
4. PROIEKTU BERRI BAT ........................................ o. 8
• Kolektibo baten sortzea / biziaraztea
• Xede berri baten egingarritasuna landu
• Biologikorat pasa nahi dut
• Turismo aktibitate bat plantatu etxaldean
• Fotovoltaiko xede batean engaiatu
5. LANA KUDEATU ................................................. o. 9
• Norberaren administratibo lanak antolatu
• Langile bat hartu
• Laneko akidura, nekezia tipitu
• Etxaldeko arrisku profesionalak ezagutu
• Langile baten hartzeko desmartxak menperatu
• Etxaldeko langileak asuratu
6. GOSTA SARIAK .................................................. o. 9
• Ekoizpen gosta-saria kalkulatu
• Ekoizpen gastuak kalkulatu bio baratzegintza anitzan
• Hegaztien gosta sariak kalkulatu
7. ERRETRETA ETA TRANSMIZIOA ........................ o. 10
• Erretreta : aintzinetik nola prestatu
• Transmisioa hobeki prestatzeko
• Erretretan ene dretxoak ulertu
• Prestatu etxe-arrañamenduen egitera
8. IKUSPEGI OROKORRA ....................................... o. 10
• Harremana hobetu, hitza hartzea aisetu
• Etxaldearen sistema hobetzeko gogoetatu
• Klima aldaketaren ondorioei aurre egin
• Laborari ofizioaz arro izan

HAZKUNTZA
1. KABALEN OSASUNA ............................... o. 11
• Bere hazkurri osagarriak egin landareetan oinarrituz
• Osteopatia erabiltze ezagutu
• Osteopatia erabiltze hobetu
• Kimuterapiari esker animalien ongi izaitea hobetu
• Geobiologia ikasten hasi hazkuntzan
• Animale kinesiologia erabiltze ezagutu
• Hazkuntzan egiten den akupuktura deskubritu
• Uraren garrantzia eta edangarritasuna ulertu
2. HEGAZTIAK ETA TXERRIAK ..................... o. 12
• Hegazti atelier bat bideratu biologikoan
• Palmipedo gizenen atelier bat eraman kanpoan
• Mikrobiomen ekosistema kudeatu hazkuntzan
• Kanpoko xerri hazkuntza bideratu biologikoan
3. BEHI ARDI AHUNTZ ............................... o. 12-13
• Obsalim metodoaren ezagutzaren egitea
• Parasitismoaren kudeaketa ikasi
• Hobetu zure parasitismoaren kudeaketa
• Imunitatea azkartu
• Autopsia hasi ikasten
• Ekosistemaren ezagutzari esker hazkuntzaren osasuna
ulertu
• Taldearen izaera eta gizaki animaliaren erlazioa ezagutu
• Gizaki eta animali arteko harremana hobetu
• Behien manipulazioa
4. IKUSPEGI OROKORRA ............................ o. 13
• Zaldi eta astoen parasitismoa kudeatu
• Artzain zakurra heztea
5. ERLEZAINA .............................................. o. 13
• Erlategia biologikoan gidatzea

BIODINAMIA O. 13
• Ilargiaren egutegia ulertu eta erabili
• Uraren erabilpenari buruzko printzipio nagusiak ezagutu
• Biodinamiari iniziazioa
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LURLANTZE

BESTELAKATZE

1. LURRA ......................................................... o. 14
• Lurzoroaren ezagutzea eta bere gidaritza egokitzea
• Zure lurra analisatu bertan diren landare adierazleer esker
• Animaleen trakzioa deskubritu zaldiekin
• Lurzoroaren ezagutzea eta pentzeetako praktiken
egokitzea
•Zaldiekilako trakzioa hobetu

1. ARAUDIAK ETA HIGIENA ............................... o.18
• Araudi sanitarioak aplikatzen jakin ekoizpenen bestelakatzeko tailerretan
2. ESNEKIAK ..................................................... o. 18-19
• Gasna gurinak egiten ikasi
• Gasna gurinen egiteko teknologia antolatu eta hobetu
• Pasta prentsatuen teknologia hobetu
• Gasna laktikoen teknologia eta esneki freskoen egiten ikasi
• Gasna laktikoen teknologia eta lan denbora hobetu
• Gasna irunduak eta gasura egitea menperatu
• Gasna urdinen teknologia ezagutu
• Gasnen ontzea menperatu
• Gasnatzeko altxagarrien menperatu
• Izozki egiten ikasi
• Deitzeko tresneria ezagutu eta kontrolatzen jakin esnearen kalitatea bermatzeko gisan
• Gasna eta esneki saileko higiena (GBPH)
• Gasnategiko garbitasun eta segurtasunari buruzko ezagutzak eguneratu
3. HARAGIA ETA XERRIKIAK .............................. o. 20
• Haragi saileko higiena formakuntza
• Autoklaben higiene araudiak ezagutu
• Autoklaba : presioko tresnen erabiltze agiria
• Bidoltskia, ardikia, pittika haragia mozten ikasi
• Haragia xukatuak, zozizona egiten ikasi
• Xerrikia haragi xukatuan bestelakatu
• Airerik gabeko teknika menperatzea
• Tenperatura apaleko egosketaren bidez eraldatu
4. BARAZKIAK ETA FRUITUAK ........................... o. 21
• Etxaldeko fruituak bestelakatzen ikasi
• Etxaldeko barazkiak bestelakatzen ikasi
• Gaztainen balorizatu
• Sagar jusak eta sagarnoak egiten ikasi
• Baratzeko irakidura teknika menperatzea
• Fruitu eta baratzki idortzea ezagutu
• Gozoki egiteko teknikak menperatu
• Eztia bestelakatzeko errezetak ezagutu

2. SOROAK ETA ZEREALAK ............................... o.14
• Zerealak ereineta, bilan bat egin
• Udaberriko laboreen belarreztatzearen kudeatzea laborantza biologikoan
• Etxaldearen herriko artoaren lantzea
• Herriko garria erein eta balorizatu
3. ARAUBIDEAK ............................................... o.15
• CertiPhyto berritzea
4. MAHASTIGINTZA ......................................... o.15
• Mahastiari egokia den tresnak eraiki
• Eritasunak eta mamutxak kudeatu biologikoan
• Fitoterapiaren eta biodinamiaren ezagutzea
• "Poussard" moztearen ezagutzea
• Bere lurzoroa ezagutu
• Bere lainoztagailuaren doitu
• Arno biologikoen egiteko prozesuaren hobetu
5. BARATZEGINTZA ........................................ o. 16
• Lurzoroaren ezagutzea eta teknika agronomikoen
menperatzea
• Kontserbatzen diren barazkiak ekoiztu kanpoan
• Kanpoko eta berotegiko barazkien gidatzeko ibilbide
teknikoen hobetzea
• Materiala motorizatua erosi eta zaindu
• Ureztatzea optimizatu
• Belartzea kudeatu
• Laneko ergonomiaren hobetzea
• Barazkiak ekoiztu udan
• Zaldiekin trakzio animalia egin
• Sendabelar eta landare aromatikoak erein eta saldu
• Landareak ekoiztu
6. FRUITUGINTZA ........................................... o. 17
• Hazidun eta hezurdunak diren fruitu arbol gazteak segitu
• Sagarrondo, udarondo eta aranondoen neguko moztea
ezagutu
• Sagarrondoen segipen eta mozkiatzea
• Bakantzea eta moztea fruitu hazidun eta hezurdun arboletan
• Zuhaitz fruitudunen xertatzea
• Fruitu hazidun eta hezurdun arboletan txertatzea ezagutu
• Eritasun eta suntsitzaileak kudeatu biologikoan
• Fruitu ttipien segitzea biologikoan
• Fruitudunentza praktika alternatiboak ezagutu

SALMENTA
1. SALMENTA ................................................... o. 22-23
• Salmentaren oinarriak ezagutu
• Merkatu ikerketa bat egin
• Ene saltzeko moldeak aztertu
• Salmenta solasa menperatu
• Etxaldeko saltokia antolatu eta apaindu
• Merkatuetan saldu
• Profesionalekin lan egitea
• Produktu biologikoak jantegi kolektiboetan saldu
• Label ugarien eta inguramen agirien arteko ezberdintasunak ulertu
• Fakturazioa informatizatu
• Kliente fixierra kudeatu eta fidelizazioa landu
• Xuxenezko salmentak segitzeko kutxa nola atxiki
2. KOMUNIKAZIOA .......................................... o.23
• Facebook / Instagram orrialde bat sortzen ikasi
• Facebook / Instagram orrialdeak animatzen ikasi
• Canva tresna erabiltzen ikasi
• Webgune bat sortu dohainik
• Salmenta webgunea sortu dohainik
• Ene etiketak egin
• Newsletter baten dohainik igortzea

- 2022ko Arrapitzen formakuntza katalogoa -

PLANTATZEA
Xehetasunak eta izena emaiteko :
Salbuespena aparte orrialde honetako formakuntzen
antolatzailea da :
Emeline Ganis - Laborantza sortzaile ibilbidea
06 74 85 69 74 - trebatu.spc@outlook.com
Kattalin Sainte Marie - Laborantza trebagunea
06 49 43 49 42 - trebatu@outlook.com
Egunak eta egitarauak hilabetero eguneratuak :
arrapitz.eus-en

Laborantxa mundua ezagutu
2022 urte huntan proposatzen den formakuntza berria da,
Euskal Herriko etxaldeekin hitzarturiko ikastaldiak egiteko
ahalmena emaiten duena. Egun tematikoak proposatuak
dira (laborarien lekukotasunak, etxaldeen bisitak, kanpoko
hizlariak…)
Nori zuzendua : instalazio proiektu bat abiatu aintzin,
laborantza mundua eta laborari ofizioa hobeki ezagutu nahi
duteneri
Iraupena : 4 hilabete, 2022ko lehen trimestroan hasiz
Xehetasunak : TREBATU - 06 74 85 69 74 - trebatu.spc@outlook.com

Laborantza Sortzaile Ibilbidea
Trebatuk 2020 urtetik bideratzen duen dispositiboa da,
proiektu eramaileer gaitasunak garatzeko aukera emaiten die
etxaldeetan imertsio ikastaldiak eginez. Teknika eta kudeaketa
gaitasunak hobetzeaz gain, lurraldeko laborari sarea integratzeko ahala emaiten dio ikasleeri.
Formakuntzaren mamia :
• Formatzaile diren laborariekin ikastaldiak : bakoitzak 2 eta 4
etxalderen artean atxeman behar ditu 12 hilabetez ikastaldiak
egiteko, guttienez 3 egunez astean.
• Formakuntza tematiko eta kolektiboak ere antolatuak
dira ( hilabetero ikasleak elkartzen dira gai baten inguruan
formatzeko ( salmenta, proietuaren hein ekonomikoa, lur
xekatze…). TREBATU-ren partaide diren barneko edo kanpoko
egiturek animaturik.
• Laguntza pertsonalizatua eta adaptatua : Laborari tutore bat
edo animatzaileak tutore dituzte, lekuko talde batek segitzen
ditu, Trebatu-ren laguntza eskuratzen dute.
Nori zuzendua : Euskal herrian instalazio proeiktu bat abiatua
duteneri, laborantza mailako titulua eta garatu nahi duten
ekoizpenaren ezagutza ona duteneri.
Iraupena : 12 hilabete, 2022ko udazkenean hasiz
Xehetasunak : TREBATU - 06 74 85 69 74 - trebatu.spc@outlook.com
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Formatzen segitu beren proiektua egiazko
baldintzetan entseatuz (Laborantza Trebagunea)
Laborantzako Trebaguneak proiektu eramaileer beren proiektua egiazko baldintzetan entseatzea ahalbidetzen die, CAPE
legezko kontratuaren bidez.
Helburua da beren instalatzeko gogoa baiezta edo berrikus
dezaten. Proiektua entseatzen dute teknikoki, ekonomikoki,
humanoki, fisikoki, baita antolaketari begira ere, TREBATU-k
lagundurik.
Zuen proiektua entseatu nahi duzue ?
Nori zuzendua : Euskal herrian instalazio proeitu bat abiatua
duteneri, laborantza mailako titulua eta garatu nahi duten
ekoizpenaren ezagutza ona duteneri. Proiektua abiatzeko gutienezko diru zama bat duteneri eta diru laguntzak eskuratzen
dituzteneri ( RSA, ARE, lan partziala…)
Iraupena : 1-3 urte
Xehetasunak : TREBATU - 06 49 43 49 42 - trebatu@outlook.com

Biharko laborarien sustengatzeko tutore
funtzioa segurtatu
• Tutorearen egin beharra eta funtzioa, tutoregotzaren
erronka laborantza munduarentzat, esperientzia trukaketa eta
beharren ezagutza
• Ikaslearekin harremanak garatu
• Gaitasun eta jakitateen ezagutaraztea antolatu eta
planifikatu
Nor : Emeline GANIS, Trebatu-ko animatzailea
Noiz eta nun : 2 egun erdi
Xehetasunak : TREBATU - 06 74 85 69 74 - trebatu.spc@outlook.com

Norbere plantatzea pentsatu DJA
		
dozierra egitera joan aitzin
• Proiektua zehaztu eta egingarri den landu
• Bigarren plan bat karkulatu sekula ez balitz gero nahi bezala
pasatzen
• Argitu norberarentzat zer den garantzitsuena, horren
arabera baitira deliberoak hartzen ondotik
• Sozietateetan, lantzen da ere : harremana, elgar behatzen
jakitea, proiektu komunaren muntatzea, desmartxa bereziak
Nor : AFOGeko animatzailea
Noiz eta nun : 1.5-3 egun artean, lekua finkatzeko
Xehetasunak : AFOG - 05 24 34 80 10 - afog.eh@wanadoo.fr
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ZURE LANBIDEA
BIZIAN ZEHAR
1

KONDUAK, KUDEANTZA, PAC & FISKALITATEA
PREMIAZKO IBILBIDEA
OINARRIZKO TALDEETAN ERAMAITEN DEN FORMAKUNTZA JARRAIKIA
Nere kontabilitatea eta paperreria nihaurek
egin zertan naizen ulertzeko
• Etxaldearen finantzien egoera ezagutzeko tresnak (fakturazioa, kondu kaxiera, ...)
• Deklarazione administratioboak
• Urteroko finantza legeen berri hartu
• Plantatu berrien segipena (lehen 5 urteak)

Etxaldea kudeatu PAC laguntzak
kondutan hartuz

Nire etxaldea kudeatu reelean
• Reelean zer obligazione berri ?
• Hautu estrategiko ? Nola egin ?
• Zein ondorio epe luzean ?

Sozietearen betebeharrak pikoan ukan
• Kontrolatu punduak eta hauen baieztatzea
• GAECeko biltzar nagusiak eta hauen frogak
• Urteko irabaziaren partekatzea eta CCA-k segitu

• PAC deklarazionea segurtatu
• Kontrolak prestatu
• Kontestua eta hunen gora beherak ulertu ene estrategian
kondutan hartzeko

Trukaketa eta galderak

Ene egoeraren hobetzeko bideak
xekatu eta landu

Nor : AFOGeko animatzailea eta konduen esperta
Noiz eta nun : 6-8 bilkura urritik ekainera etxaldetik hurbil

• Egoera ekonomikoa
• Posible diren aldaketak
• Xifratu, bisitak egin
• Emaitzaren analisia

Baldintzak : AFOGeko kidea izan

• Galde bereziak eta kezkak
• Questions par rapport aux évolutions du métier

Xehetasunak eta izena emaiteko :
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

Konduak informatikaz sartzeko tresna
menperatu
• Basekund : azken fiskal araudia errespetatzen duen
programa informatikoa (fakturen sartzea eta konduen
bukatzea) eskutan hartzea
• Urteko konduak araudiaren barne egiteko.

Fiskal araudien aldaketak ezazgutu
• Araudi fiskal, sozial, juridiko, ekonomikoak, …
• Desmartxak
Nor : AFOGeko animatzailea eta konduen esperta
Noiz eta nun : egun erdi bat, 2022ko otsailean, Izuran
Xehetasunak : AFOG - 05 24 34 80 10 - afog.eh@wanadoo.fr

2

TRESNAK

Informatika, internet
eta meilen erabiltzen ikasi
• Oinarriak eta lehen urratsak, ordenagailuak eskeintzen
dituen tresnak : mail-ak, internet, deklarazioneak (TVA,
MSA...), kalkulu taulak...
Noiz eta nun : 0,5-1 egun artean, lekua finkatzekoa

Xehetasunak eta izena emaiteko :
Orrialde honetako formakuntzen antolatzailea da :
AFOG
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr
Egunak eta egitarauak hilabetero eguneratuak :
arrapitz.eus-en

Nor : AFOGeko animatzailea

Excel-ekin behar dutan aplikazione bat sortu
• Datuen enregistratzea
• Erabiltzea erresteko kalkulu orrialde bat eraiki
Noiz eta nun : 0,5-1 egun artean, lekua finkatzekoa
Nor : AFOGeko animatzailea
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ZURE LANBIDEA
BIZIAN ZEHAR
Xehetasunak eta izena emaiteko :
Salbuespena aparte orrialde honetako formakuntzen
antolatzailea da :
AFOG
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr
Egunak eta egitarauak hilabetero eguneratuak :
arrapitz.eus-en

3

ENPRESAREN BIZIA

GAEC, EARL, SCEA, SAS, SARL fotovoltaikoa
Sozietate bat sortu
• Elgarrekin jartzeko proiektua eta fundamentuak finkatu
• Jendeen arteko harremana biziaraztea landu
• Proiektuaren funtsaren araberako juridiko kuskua hautatu
• Proiektua egingarri den ikusi (errentagarri eta bizigarri
denez)
• Plantatzen diren gazteekin, etxaldearen kudeantzaren
ezagutzaz jabetzeko modulua
Nor : AFOGeko animatzailea
Noiz eta nun : 1.5-3 egun artean, lekua finkatzekoa

4

PROIEKTU BERRI BAT

Dibertsifikazio, eraldaketa edo/eta saltzeko
kolektibo baten sortzea / biziaraztea
• Taldea egin
• Proiektu komuna argitu eta adostu
• Egingarritasun ekonomiko, komertzial eta humanoa landu
• Proiektua errentagarri eta bizigarri den landu
• Proiektua abiatzeko plangintza finkatu
Nor : AFOGeko animatzailea, EHEEEko animatzailea eta kanpoko
mintzalari bat beharrorduen arabera
Noiz eta nun : 2-5 egun artean, ekainetik urrira
Xehetasunak : AFOG - 05 24 34 80 10 - afog.eh@wanadoo.fr

Xede berri baten egingarritasuna landu
• Etxaldearen gaurko egoera pausatu
• Xede berriaren abantail eta eneguak argitu
• Pista berrien egingarritasuna xeheki landu
Noiz eta nun : 1.5-3 egun artean, ekainetik urrira
Nor : AFOGeko animatzailea
Xehetasunak : AFOG - 05 24 34 80 10 - afog.eh@wanadoo.fr

Xehetasunak : AFOG - 05 24 34 80 10 - afog.eh@wanadoo.fr

Patzuer baten elkartetik jalitzea prestatu
• Jalitzen denaren dretsoak, saria kalkulatu
• Etxaldeak nola kudeatu aldaketen ondotik
• Etxaldeak nola segitu : proiektua berlandu
• Opzione desberdinak eta bakotsaren ondorioak
Nor : AFOGeko animatzailea eta kanpoko mintzalari bat beharrorduen arabera
Noiz eta nun : 1-3 egun artean ekainetik urrira, lekua finkatzekoa
Baldintzak : sozietate batean izaitea
Xehetasunak : AFOG - 05 24 34 80 10 - afog.eh@wanadoo.fr

Hautu egokiagoak egin asurantzak ulertuz
• Ene asurantza kontratuak ulertu
• Pagatzen dituztan garantiei buruzko argipenak
• Etxaldeari lotu berezitasunen arreta punduak
Nor : asegurantzako esperta independentea
Noiz eta nun : eguna eta lekua finkatzekoak
Xehetasunak : AFOG - 05 24 34 80 10 - afog.eh@wanadoo.fr

Bikotekidearekin lotzen nauen
kontratua hautatu
• Bizilagunaren, haurren eta ontasunaren zaintzeko moldeak
Nor : notario edo jurista
Noiz eta nun : egun erdi bat, ekainetik urrira
Xehetasunak : AFOG - 05 24 34 80 10 - afog.eh@wanadoo.fr
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Biologikorat pasa nahi dut, proiektua
ondu talde batean (ardiak eta behiak)
• Biologikoan plantatzearen arau berezien itzulia egin
• Gaurko egoera eta heldu beharreko lekura arteko artekaren
neurtzea : ze aldaketa egin beharko dugu heltzeko nahi den
lekuraino
• Duela 5 edo 10 urte bide hori egin duten laborariekin
elkartrukea : pasaia nekezak ikusi, zer plantatzen ahal den
gaurtik ikusi
• Egingarritasun ekonomikoaren itzulia egin
Nor : AFOGeko animatzailea eta BLEko animatzailea
Noiz eta nun : 3 egun, lekua finkatzekoa
Xehetasunak : AFOG - 05 24 34 80 10 - afog.eh@wanadoo.fr

Turismo aktibitate bat plantatu etxaldean
• Ondorio fiskal, sozial, juridiko, ekonomikoak, …
• Desmartxa bereziak ezagutu
Nor : Alain CLUZEL, kontable esperta
Noiz eta nun : egun erdi bat Izuran
Xehetasunak : AFOG - 05 24 34 80 10 - afog.eh@wanadoo.fr

Fotovoltaiko xede batean engaiatu
• Kontratu bat sinatu aitzin egin beharreko hautu juridiko,
fiskal eta sozialak, ondorioak eta desmartxak ulertuz
Nor : AFOGeko animatzailea eta kanpoko mintzalaria
Noiz eta nun : egun erdi bat hiru hilabetero, lekua izen emaiteen
arabera
Xehetasunak : AFOG - 05 24 34 80 10 - afog.eh@wanadoo.fr
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5

LANA KUDEATU

Langile baten hartzeko
desmartxak menperatu
• Aitzinetik egin beharrak : mutuela, prevoyantza, kontratua
• Hilabeteroko egin beharrak (paga agiria, …)
• Kontratua finitzeko egin beharrak (kontu guzien solda, …)

Norberaren administratibo lanak antolatu
• Urteko administratibo lan guzien panorama ikusi
• Araberako tresnak eta laneko moldeak plantatu, bizia
errexteko gisan

Nor : AFOGeko animatzailea
Noiz eta nun : egun erdi bat, 3 hilabetetan behin
Xehetasunak : AFOG - 05 24 34 80 10 - afog.eh@wanadoo.fr

Nor : AFOGeko animatzailea
Noiz eta nun : 1-1,5 egun artean, ekainetik urrira
Xehetasunak : AFOG - 05 24 34 80 10 - afog.eh@wanadoo.fr

Etxaldeko langileak asuratu
• Familia, bizilagunak, bolondresak, …

langile bat hartu

Nor : MSAko teknikaria eta aseguru pribatua

• 1. urratsa : lege betebeharrak, enplegatzaile talde batekin
enplegatu, zoin langile da egokiena ene kasuan, etxaldea
berrantolatu langilearen efikazitatearentzat eta lanaren
bizikortasunarentzat, nagusi eta langile arteko harremana
• 2.urratsa : irrisku profesionalen ebaluazioa, etxaldeko
irriskuak, irrisku agiria (DU) eraiki

Noiz eta nun : egun erdi bat, lekua finkatzekoa

Nor : Fiskal eta sozial mailako expertak, Groupement d'Employeur-ei buruzko aditua, MSA, esperientziadun laborariak,
AFOG-eko animatzailea
Noiz eta nun : 1. urratsa : 2.5 egun; 2. urratsa : 2 egun

Xehetasunak : AFOG - 05 24 34 80 10 - afog.eh@wanadoo.fr

6

GOSTA SARIAK

Xehetasunak : AFOG - 05 24 34 80 10 - afog.eh@wanadoo.fr

Ekoizpen gosta-saria kalkulatu : salmenta
zuzena edo salmenta bitartekari bidez

Laneko akidura, nekezia tipitu

• Ekoizpen gostuak kalkulatu
• Gosturengan eragiteko dituztan aukerak : barne sistema
aldatu, sal prezioak berrikusi...

• Bakotxaren egoeran arazoak nun diren argitu
• Ergonomo batekin aterabideak bilatu
• Zer obratu bere etxen ikusi eta egingarri den landu (gosta,
laguntzak, ...)
Nor : AFOGeko animatzailea eta ergonomo bat
Noiz eta nun : 2,5 egun, lekua finkatzekoa

Nor : AFOGeko animatzailea
Noiz eta nun : 1-2 egun artean, ekainetik urrira, lekua finkatzekoa
Xehetasunak : AFOG - 05 24 34 80 10 - afog.eh@wanadoo.fr

Xehetasunak : AFOG - 05 24 34 80 10 - afog.eh@wanadoo.fr

Ekoizpen gastuak kalkulatu bio
		
baratzegintza anitzan

Etxalde batean izan daitezken
arrisku profesionalak ezagutu

• Etxaldeko ekoizpen gastuen kalkulatzeko metodoa
(instalazioa aitzin ere)
• Analisia kolektiboa
• Etxaldeen estrategien analisia

• Derrigorrezkoa enplegatzaile diren etxaldeentzat ( langile,
sasoilari, aprendiz…)
• Arriskuak ezagutu eta saihesten jakin ( osagarri, juridiko,
ekonomiko arloan), eta lan kodigoko osagarri eta sekuritate
mailako arauak jakin
• Arrisku profesionalak ebaluatu : alde jurudikoa. Bete behar
diren dokumentuak araudietan zuzen izaiteko
• Istripu arriskuak ttipitzeko prebentziorako tresnak
atxemaiten edo trukatzen jakin
Nor : Aline TOUZET, MSA Sud Aquitaine
Noiz eta nun : 2 egun, lekua finkatzekoa
Xehetasunak : TREBATU - 06 74 85 69 74 - trebatu.spc@outlook.com

Nor : Guillaume DUHA, GAB 32-ko animatzailea
Noiz eta nun : 2022ko urtarrilean edo ostailean, Izuran
Xehetasunak : B.L.E. - 06 27 13 32 31 - ble.maria.brykalska@gmail.com

Hegaztien gosta sariak kalkulatu
• Hegaztien salmenta prezioa eskutan hartu
• Hegaztien salmenta prezioa finkatzeko mekanismoak ulertu
• Etxaldean autonomia berreskuratu
Nor : Richard LAIZEAU, laborari eta formatzailea
Noiz eta nun : 2022-2023ko neguan
Xehetasunak : B.L.E. -06 27 13 32 34- ble.marlene.aucante@gmail.com
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ZURE LANBIDEA
BIZIAN ZEHAR
Xehetasunak eta izena emaiteko :
Salbuespena aparte orrialde honetako formakuntzen
antolatzailea da :
AFOG
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr
Egunak eta egitarauak hilabetero eguneratuak :
arrapitz.eus-en
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ERRETRETA ETA TRANSMIZIOA

Familian ala familiatik kanpo transmisioa momentu garrantzitsu bat da: pertsona ezagutzeko, ezagutzak transmititzeko,
ikuspegi eta teknika mailako arazoak konpontzeko denbora
hartu nahi dugu.
Zuen etxaldean iraupen laburreko trebagune bat (1-3 urte)
lekuan emaiteak transmisioa prestatzeko posibilitatea
emaiten ahal duzue, gehiegi engaiatu gabe.
Aitzin, Laborantza Sortzaile Ibilbideak, ikastaro baten bidez
zuen etxaldean proiektu eramaile bati ongi etorria egitea

ahalbidetzen dizue.

Xehetasun gehiagorentzat, harremanetan sartu Trebatu-rekin
06 49 43 49 42ra deituz (Kattalin Sainte Marie) edo emailez
trebatu@outlook.com

Erretreta : aintzinetik nola prestatu
• Ene bizi eta proiektu berriak, erretreta paguen kalkulua,
familiko arraninamenduen
• Etxaldearen etorkizuna eta pribatuena (lurra, etxea, ...)

8

IKUSPEGI OROKORRA

Harremana hobetu, hitza hartzea aisetu…
• Oinarrizko ezagutza batzu eta bakotsaren esperientziak
• Harremana eta komunikazioaren dimentsio desberdinak
landu
• Trukaketa aberasgarriak errestu eta ez mugatu
Nor : AFOGeko animatzailea
Noiz eta nun : 2 egun, lekua finkatzekoa
Xehetasunak : AFOG - 05 24 34 80 10 - afog.eh@wanadoo.fr

Etxaldearen sistema hobetzeko gogoetatu
• Ekoizpen berdineko laborari talde batean esperientzi
trukatzeak, egin molde desberdinen ezagutzea, ..
• Lana eta inbestizamendu berri baten arteko oreka neurtu
• Gauzen kanbiatzerat eremaiten nauen problema edo emeia
segituz aterabideak bilatu, ondoriak xifratu, planifikatu
Nor : AFOGeko animatzailea, laborariak
Noiz eta nun : 2-4 egun artean, lekua finkatzekoa
Xehetasunak : AFOG - 05 24 34 80 10 - afog.eh@wanadoo.fr

Klima aldaketaren ondorioei aurre egin
• Klimaren efektuak ene etxaldean eta ene alderantziz
• Egokitze eta aldaketa aukerak
• Autonomia eta energia ekonomiak, autoekoizpena…
• Irabaziaren segurtatzeko aterabideak
Nor : AFOGeko animatzailea eta kanpoko mintzalaria

Nor : AFOGeko animatzailea, MSAko langilea, notarioa
Noiz eta nun : 2 egun, ekainetik urrira, lekua finkatzekoa
Xehetasunak : AFOG - 05 24 34 80 10 - afog.eh@wanadoo.fr

Noiz eta nun : 2,5 egun, lekua finkatzekoa
Xehetasunak : AFOG - 05 24 34 80 10 - afog.eh@wanadoo.fr

Etxaldea beste baten esku uztea :
gogoetatu, transmisioa hobeki prestatzeko…

Laborari ofizioaz arro izan

• Norberaren gogoetak eta ardurak
• Etxaldearen transmitigarritasuna, egokitzeko, moldatzeko
errestasun edo zailtasuna…
• Hartzalea bat sekatu
Nor : AFOGeko animatzailea eta kanpoko mintzalaria
Noiz eta nun : 1-2 egun artean, lekua finkatzekoa
Xehetasunak : AFOG - 05 24 34 80 10 - afog.eh@wanadoo.fr

• Kanpoko oharrak eta ofizioari loturiko lotsa edo minak
• Ene ofizioaren onurak
• Aterabideak edo obrabideak
Nor : AFOGeko animatzailea eta kanpoko mintzalaria
Noiz eta nun : 2,5 egun, lekua finkatzekoa
Xehetasunak : AFOG - 05 24 34 80 10 - afog.eh@wanadoo.fr

Erretretan ene dretxoak ulertu
• Erretreta paguen kalkulua : zer, nola ene kasuan
• Erretretan ze lanen egiteko dretxoa, ze baldintzetan
Nor : AFOGeko animatzailea eta MSAko langilea
Noiz eta nun : egun erdi bat, uztailatik urrira
Xehetasunak : AFOG - 05 24 34 80 10 - afog.eh@wanadoo.fr

Prestatu etxe-arrañamenduen egitera
• Legea, beharrak eta usaiak ezagutu erabakiak hartzeko
Nor : AFOGeko animatzailea eta notarioa
Noiz eta nun : egun erdi bat, uztailatik urrira
Xehetasunak : AFOG - 05 24 34 80 10 - afog.eh@wanadoo.fr
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TRANSFORMATION
HAZKUNTZA
Xehetasunak eta izena emaiteko :
Orrialde honetako formakuntzen antolatzailea da :
B.L.E. - behi-ardi-ahuntz animatzailea :
ble.stella.delaunay@gmail.com - 06 27 13 32 36
B.L.E. - oilo-txerri-erle animatzailea :
ble.marlene.aucante@gmail.com - 06 27 13 32 34

Egunak eta egitarauak hilabetero eguneratuak :
arrapitz.eus-en

1

KABALEN OSASUNA

Bere hazkurri osagarriak egin
landareetan oinarrituz
• Transformatuko diren landareak ezagutu
• Belar prestakinen oinarriak: osagai aktiboak eta
disolbatzaileak
• Fabrikazioa : Nola ? Zerekin ? Nun atxeman ? Prezioa?
• Sendatzeko nahasketa batzu preparatu taldeka
Nor : Fanny DALLA BETTA sendabelar ekoizlea, Lise ROLLAND
hazlea
Noiz eta nun : egun bat, 2022ko apirilean, Izuran

Kimuterapiari esker animalien
		
ongi-izaitea hobetu
• Kimuterapiaren deskubritzea
• Inguruko zuhaitzekin kabalen osasuna hobetzea
Nor : Elodie STOLEAR, marexal osteopata, medikuntza naturala
praktikatzen duena
Noiz eta nun : egun bat 2022ko apirilean
Xehetasunak : B.L.E. -06 27 13 32 36- ble.stella.delaunay@gmail.com

Geobiologia ikasten hasi hazkuntzan
• Elektromagnetiko nahasleak bultzatzen dituen faktoreak
identifikatu zuen etxaldean
• Kabalen osasunaren gaineko kalteak neurtu
• Parte hartzaileak "sensiblearen" ikerketara hurbildu, eta
arriskuen faktoreak neurtzeko tekniketara
Nor : Luc LEROY, geobiologo
Noiz eta nun : egun bat 2022ko udazkenean
Xehetasunak : B.L.E. -06 27 13 32 36- ble.stella.delaunay@gmail.com

Animale kinesiologia erabiltze ezagutu

Osteopatia erabiltze ezagutu

• Kinesiologiaren aurkezpena eta metodo hunen muskuluen
testa
• Aurkeztutako ariketen praktika
• Kasu praktikoa formatzaileak eginik, eta laborariengandik
ondotik

• Animaliaren anatomia orokorraren ikuspegia
• Begi eta hunkitze erreperioak
• Osteopatiaren protokoloaren esplikazio eta praktika

Noiz eta nun : 4 egun, udazkenean - neguan, Izuran
Baldintzak : hazlea izaitea (ardiak, ahuntzak, behiak, txerriak, ...)

Xehetasunak : B.L.E. -06 27 13 32 36- ble.stella.delaunay@gmail.com

Nor : Véronique ZENONI, marexal-osteopata
Noiz eta nun : 2022ko urtarrilaren 24 eta 25an, lekua finkatzekoa
Xehetasunak : B.L.E. -06 27 13 32 36- ble.stella.delaunay@gmail.com

Osteopatia erabiltze hobetu
• Erabakiak hartzea indibidual eta artaldeen tratamenduetan
• Gorputz sentimenduak garatzea kabalen enpatiarekin
• Erabakiak hartzeko tresna desberdinen entseguak: testu
kinesiologikoak, geobiologia, pendulua...
• Sentitu eta hitzez eman kabalak sentitzen duena
Nor : Véronique ZENONI, marexal-osteopata
Noiz eta nun : 2 egun, 2022ko apirilean
Baldintzak : 1. mailako formakuntzan parte hartu duzu, teoria
eta praktika berrikusi dituzu
Xehetasunak : B.L.E. -06 27 13 32 36- ble.stella.delaunay@gmail.com

Nor : Lise CHANCRIN CASTELLI, kinesiologoa, Kheops

Xehetasunak : B.L.E. -06 27 13 32 36- ble.marlene.aucante@gmail.com

Hazkuntzan egiten den akupuktura 		
				
deskubritu
• Akupunkturaren oinarri handiak
• Animaleen gorputzan diren energia ibilbideak
• Praktikatzeko anatomia oinarriak
• Kabalen mina arindu, adibide konkretuak
• Hazkuntza batean praktika
Nor : Nayala CHERINO, marexala (baieztatzekoa)
Noiz eta nun : egun bat, 2022ko udazkenean
Xehetasunak : B.L.E. -06 27 13 32 36- ble.stella.delaunay@gmail.com

Uraren garrantzia eta edangarritasuna
ulertu hazkuntza batean
• Uraren berezitasunak eta inguramenean ondorioak
• Kabalen osasunean arriskuak eta uraren errola gorputza eta
zeluletan
• Uraren kalitatearen irizpideak : araudia, analisiak,
interpretazioa
• Uraren tratatzeko bideak : purifikazio eta dinamizazioa
Nor : Jérome CROUZOULON, osasuna eta elikatze formatzailea
Noiz eta nun : egun bat, 2022ko irailaren 26 edo 27an
Xehetasunak : B.L.E. -06 27 13 32 36- ble.stella.delaunay@gmail.com
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HAZKUNTZA
TRANSFORMATION
Xehetasunak eta izena emaiteko :

Salbuespena aparte orrialde honetako formakuntzen
antolatzailea da :
B.L.E. - behi-ardi-ahuntz animatzailea :
ble.stella.delaunay@gmail.com - 06 27 13 32 36
B.L.E. - oilo-txerri-erle animatzailea :
ble.marlene.aucante@gmail.com - 06 27 13 32 34

Egunak eta egitarauak hilabetero eguneratuak :
arrapitz.eus-en

2

HEGAZTIAK ETA XERRIAK

3

BEHI-ARDI-AHUNTZ

OBSALIM metodoaren ezagutzaren egitea
• Ardiak, behiak, ahuntzak (galdearen arabera)
• Karta jokoa eta diagnostikoa
• Errazioen doitzea
Nor : Ekaitz MAZUSTA, Obsalim formatzailea
Noiz eta nun : egun bat 2022ko martxoan, lekua finkatzekoa
Xehetasunak : B.L.E. -06 27 13 32 36- ble.stella.delaunay@gmail.com

Parasitismoaren kudeaketa ikasi

Hegazti atelier bat bideratu biologikoan
(oilo eta oilasko)

• Parasito nagusien zikloen ezagutzea eta funkzionamendua
• Osasun kontrol plano bat eraikitzea zure etxaldean
parasitismoa hobekio kudeazteko

• Oinarri teknikoak eta hegazti hazkuntzan hobetzen ahal
diren pundu nagusiak
• Osasun arriskuen prebentziorako neurriak.

Nor : Catherine ROFFET, marexala, GAB44
Noiz eta nun : egun bat 2022ko urrian, Baigorriko inguruan
Xehetasunak : B.L.E. -06 27 13 32 36- ble.stella.delaunay@gmail.com

Nor : Aurelie LELIEVRE, hegaztien marexala
Noiz eta nun : urtean zehar
Xehetasunak : B.L.E. -06 27 13 32 36- ble.marlene.aucante@gmail.com

Palmipedo gizenen atelier bat eraman
kanpoan (ahate eta antzara)

Hobetu zure parasitismoaren kudeaketa
• Zure pentzeen kudeaketa optimizatzea
• Antiparasitikoen balaitzea hobetu
• Osasunaren praktika naturalak menperatzea zure artaldean
immunitatea hobetzeko
Nor : Catherine ROFFET, marexala, GAB44
Noiz eta nun : egun bat 2022ko urrian, Baigorriko inguruan

• Elikadura
• Materialaren hautaketa
• Osasuna
Nor : Aurelie LELIEVRE, hegaztien marexala
Noiz eta nun : egun bat, 2022ko udaberrian
Xehetasunak : B.L.E. -06 27 13 32 36- ble.marlene.aucante@gmail.com

Mikrobiomen ekosistema kudeatu
oilo hazkuntzan
• Hazkuntza guzian agertzen ahal den mundu mikrobiarraren
aurkezpena
• Biofilmaren, hestearen eta animaleen osasunaren zooma
• Ekosistema orekan edo desorekan : bakteria eta beren
inguramenaren arteko lotura
Nor : Hubert HIRON, GIE Zone Verte-ko marexala
Noiz eta nun : egun bat, 2022ko udazkenean
Xehetasunak : B.L.E. -06 27 13 32 36- ble.marlene.aucante@gmail.com

Baldintzak : parasitismoari buruzko formakuntza bat segitua izan,
edo gai honen inguruan lasai izan
Xehetasunak : B.L.E. -06 27 13 32 36- ble.stella.delaunay@gmail.com

Imunitatea azkartu - behi, ardi, ahuntz
• Bere taldearen imunitatea ulertu
• Azkartu metodo alternatiboeri esker
Nor : Catherine ROFFET, marexala, GAB44
Noiz eta nun : egun bat, 2022ko apirilaren 12ko astean
Xehetasunak : B.L.E. -06 27 13 32 36- ble.stella.delaunay@gmail.com

Autopsia hasi ikasten - behi, ardi, ahuntz
• teknika lineario eta zorrotz bat deskubritu.
• Organoen ezagutzea jakin et zauriak identifikatzen jakin
• Bistarekin bilan parasitarioa egin

Kanpoko xerri hazkuntza bideratu
biologikoan - gizenaraztea

Nor : Catherine ROFFET, marexala, GAB44
Noiz eta nun : egun bat, 2022ko apirilaren 12ko astean
Xehetasunak : B.L.E. -06 27 13 32 36- ble.stella.delaunay@gmail.com

• Kanpoan egoiten diren xerrien beharrak ezagutu
• Xerria gizenarazteko bidea eta sortzeak egiteko bidea
• Obserbaketa bultzatu prebentzioa eta antizipazioa egiteko

Ekosistemaren ezagutzari esker
hazkuntzaren osasuna ulertu

Nor : Denis FRIC marexala edota Christine MEYMERIT formatzailea
Noiz eta nun : urtean zehar
Xehetasunak : B.L.E. -06 27 13 32 36- ble.marlene.aucante@gmail.com

• Mikroben munduaren aurkezpena et aniztasuna
• Bakterien erabilera, ekosistema eta osasuna
• Egunerokoan erabili.
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Nor : Hubert HIRON, GIE Zone Verte-ko marexala
Noiz eta nun : egun bat, udazkenean
Xehetasunak : B.L.E. -06 27 13 32 36- ble.stella.delaunay@gmail.com
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TRANSFORMATION
HAZKUNTZA
Taldearen izaera (behi-ardi-ahuntz)
eta gizaki-animaliaren erlazioa ezagutu
• Izaerak ulertu
• Bien aldetik, konfiantxa eta segurtasuna hobetu
• Gizaki eta kabala arteko harremana sortu eta segitu, bere
hiltzearaino lagundu.
Nor : Marie-Christine FAVE, marexala
Noiz eta nun : 2022ko apirilaren 7 eta 8an
Xehetasunak : B.L.E. -06 27 13 32 36- ble.stella.delaunay@gmail.com

Gizaki eta animali arteko harremana hobetu
eta behien manukortasuna azkartu
• Gizaki eta Behien mundu sensorialen konparaketa
• Animalia hobeki ulertzeko postura eta arrabotsen
identifikazioa
• Obserbazio tailerra : kabala eta inguramenarekiko ikuspegi
etologikoa
• Errextasun eta segurtasuna irabazteko protokoloa
• Aske den behi gazte baten hurbiltze positiboa
Nor : Pauline GARCIA, hazlea eta jokaera ikertzailea
Noiz eta nun : 2022 udazkenean (baieztatzekoa)
Xehetasunak : B.L.E. -06 27 13 32 36- ble.stella.delaunay@gmail.com

+ Behien manipulazioa

5

IKUSPEGI OROKORRA

Zaldi eta astoen parasitismoa kudeatu
• Parasito ezberdinak ezagutu, eta bere funtzionatzeko
manera
• Beren presentzia ahalbidetzen duten faktoreak ezagutu eta
animaliengain ondorioak ezagutu.
• Prebentzioa egin eta beharrez eskua sartzen jakin
Nor : Aziliz KAPPLER GIE Zone Verte-ko marexala
Noiz eta nun : 2022ko otsailaren 25an, Izuran
Baldintzak : zaldi hazkuntzan direnak lehenetsiak edo
trakzio-animalia
Xehetasunak : B.L.E. -06 27 13 32 36- ble.marlene.aucante@gmail.com

Artzain zakurra heztea
• Lehen urtea, oinarriak : autoritatea, harremana, norabideak,
gelditzea, atentzio berreskuratze...
• Bigarren urtea, hobekuntza : norabideak, abiadurak,
urruneko manuak, kargatze/deskargatzeak, bereisteak...
Nor : Stéphane CAZERES, "Institut de l'élevage et éleveur bovins"
formatzailea
Noiz eta nun : 4 egun oso 4 hilabetetan
Xehetasunak : AFOG - 05 24 34 80 10 - afog.eh@wanadoo.fr

4

ERLEZAINTZA

Erlategia Laborantza Biologikoan gidatzea
• Erlauntzaren funtzionamenduaren alderdi teorikoak eta
lekuan lekuko behaketak (erlekumeen biderkatzea, hazkurria,
osagarri alorreko esku hartzeak, erlategiaren lekuz aldatzea,
etab.)
• Eztia baldintza onetan ateratzea
Nor : Mikela UNTSAIN, erlezaina
Noiz eta nun : egun erdiak, urtean zehar
Xehetasunak : B.L.E. -06 27 13 32 36- ble.marlene.aucante@gmail.com

BIODINAMIA
Xehetasunak eta izena emaiteko :
Orrialde honetako formakuntzen antolatzailea da :
B.L.E.
Hélène PROIX
06 27 13 32 32
ble.helene.proix@gmail.com

Egunak eta egitarauak hilabetero eguneratuak :
arrapitz.eus-en

Laborantza eta hazkuntzan,
ilargiaren egutegia ulertu eta erabili

• Ilargiaren egutegia erabili
• Prestakuntzen egite eta erabiltzea
• Landareen erabilpena
• Sensiblearen ikusmoldea garatu

Nor : René BECKER, MABDeko laborari eta formatzailea
Noiz eta nun : 2022ko martxoaren 16 eta 17an, Izuran
Baldintzak : biodinamikaren oinarrizkoak ezagutzea
Xehetasunak : B.L.E. - 06 27 13 32 32 - ble.helene.proix@gmail.com

Biodinamian den uraren erabilpenari
buruzko printzipio nagusiak ezagutu
• Uraren kalitatea
• Dinamizazioaren eraginak
• Uraren historia eta iturriaren garrantzia biodinamian
Nor : Mickaël MONZIES, MABDeko formatzailea
Noiz eta nun : 2022ko otsailaren 10 eta 11an, Izuran
Baldintzak : biodinamikaren oinarrizkoak ezagutzea
Xehetasunak : B.L.E. - 06 27 13 32 32 - ble.helene.proix@gmail.com

Biodinamiari iniziazioa
• Biodinamiaren definizioa
• Printzipio nagusiak
• Nahasketen erabiltzea biodinamian
Nor : MABDeko formatzailea
Noiz eta nun : egun bat, 2022ko abenduan
Xehetasunak : B.L.E. - 06 27 13 32 32 - ble.helene.proix@gmail.com
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LURLANTZE
Xehetasunak eta izena emaiteko :
Orrialde honetako formakuntzen antolatzailea da :
Hélène Proix - lurra, zerealak, bioaniztasuna
06 27 13 32 32 - ble.helene.proix@gmail.com

Marlène Aucante - animaleen trakzioa
06 27 13 32 36 - ble.marlene.aucante@gmail.com
Egunak eta egitarauak hilabetero eguneratuak :
arrapitz.eus-en

2

SOROAK ETA ZEREALAK

Zerealak ereineta, bilan bat egin
• Urteko bilana : errendamendua, klima, suntsitzaileen
presioa eta belar txarrak
• Gosta saria eta salmenta prezioa kalkulatu
• Parte hartzaileen arteko trukaketak
Nor : Ramuntxo CARRERE, AFOGeko animatzailea
Noiz eta nun : 2022ko urtarrilaren 19an goizez, Izuran

1

Xehetasunak : B.L.E. -06 27 13 32 32- ble.helene.proix@gmail.com

LURRA

lurzoruaren ezagutzea eta bere gidaritza
agronomikoaren egokitzea
• Lurzoruaren funtzionamendua
• Kudeaketa organikoa (ongarritzea, konposta…)
• Lurzoruaren lantzea
• Laboreen ibilbide teknikoa
Nor : Dominique MASSENOT, Herody sareko agronomoa
Noiz eta nun : egun bat, 2022ko martxoan
Xehetasunak : B.L.E. -06 27 13 32 32- ble.helene.proix@gmail.com

Zure lurra analisiatu bertan diren
		
landare adierazleer esker
• Alorretan naturalki pusatzen diren landareer esker zuen
lurra analisiatu.
• Lurraren perfila
• Praktikak adaptatu lurraren irizpideer
• Alorretan praktika
Nor : Jean-Pierre SCHERER agronomoa
Noiz eta nun : egun bat 2022ko apirilean

Udaberriko laboreen belarreztatzearen
kudeatzea Laborantza Biologikoan
• Belar kentze mekanikoa noiz egin
• Tresna ezberdinen erakuspenak : binatzeko makina, asentu
birakaria, heretria
• Laborarien lekukoratasunak
• Ibilbide tenikoer buruzko trukaketak
Nor : Fabien LAFITTE, FD CUMA 640
Noiz eta nun : 2022ko ekainaren 9an
Xehetasunak : B.L.E. -06 27 13 32 32- ble.helene.proix@gmail.com

Etxaldean herriko artoaren lantzea
• Bariedade herrikoiak hautatu
• Ibilbide teknikoa
• Haziak nola eskuratu
• Hazi herrikoien inguruko araudia
• Selekzio masiboa
Nor : Hélène PROIX, B.L.Eko animatzailea
Noiz eta nun : 2 egun erdi, martxoan eta irailean
Xehetasunak : B.L.E. -06 27 13 32 32- ble.helene.proix@gmail.com

Xehetasunak : B.L.E. -06 27 13 32 32- ble.helene.proix@gmail.com

Herriko garia erein eta balorizatu

Animaleen trakzioa deskubritu zaldiekin

• Bariedade herrikoiak hautatu
• Ibilbide teknikoa
• Haziak nola eskuratu
• Hazi herrikoien inguruko araudia
• Selekzio masiboa

• Zaldiaren ezagutza, bere jarrera eta hezkuntza teknikak
• Trakziorako zaldi bat ongi hautatu
• Oinezkako ariketak : teoria eta praktika
• Trakziorako materiala hautatu
Nor : Guillaume KEDRYNA, laborari eta formatzailea
Noiz eta nun : egun bat, 2022ko udaberrian, Donapaleun
Xehetasunak : B.L.E. -06 27 13 32 36- ble.marlene.aucante@gmail.com

Nor : Hélène PROIX, B.L.Eko animatzailea
Noiz eta nun : 2 egun erdi, ekainean eta urrian
Xehetasunak : B.L.E. -06 27 13 32 32- ble.helene.proix@gmail.com

Zaldiekilako trakzioa hobetu
• Zaldien hezkuntza inguruko lanketa segitu
• Lurraren lanketa edo belarra kudeatzeko tresnen erabilpena
Nor : Guillaume KEDRYNA, laborari eta formatzailea
Noiz eta nun : urtean zehar, Donapaleun
Baldintzak : 1. mailako formakuntzan parte hartu duzu

+ Lurzoruaren ezagutzea eta pentzeetako
praktiken egokitzea
- 14 -
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LURLANTZE
3

ARAUBIDEAK

Xehetasunak eta izena emaiteko :
Orrialde honetako formakuntzen antolatzailea da :

Laborari guziek bezala, zure CERTIPHYTO ertiphyto agiriaren helmugara heltzen bazira, agiria berritu beharra duzu
5 urterako. Lehen Certiphyto agiri gehienak 2012 eta 2013
urteetan eskuratuak izan ziren, 10 urteko iraupen batentzat. Zuen kartaren balioduntasuna segurtatzea gomitatzen
zaituztegu. Balioduntasun epea luzatzeko (5 urtez aldi
huntan), arraberritzea behartuak zirezte.
2012 eta 2013an egina izan zen bezala, AFOG elkartea
antolatzen da formakuntza hunen proposatzeko. Certiphyto agiria bukatu aitzin 6 hilabete lehenago egin behar
da formakuntza hau.

Anne Betbeder
07 71 76 18 41
ble.anne.betbeder@gmail.com

Egunak eta egitarauak hilabetero eguneratuak :
arrapitz.eus-en

4

MAHASTIGINTZA

Mahastiari egokia den tresnak eraiki
• Abono berde eta ereiteak
• Belarra kudeatu pozoinik gabe

Certiphyto Berritzea
• Zertifito zertifikataren berritzea
• Fitosanitario produktuen arauen ezagutzea
• Osagarrian dituzten ondorio kaltegarriak ezagutzea
• Gabe pasatzeko alternatibak ezagutzea
Nor : AFOGeko, B.L.E.ko eta EHLGko animatzaileak
Noiz eta nun : egun bat, lekua finkatzekoa
Baldintzak : Primo Demandeur ziurtagiria aurten bukatzen dena
Xehetasunak eta izena emaiteko :
AFOG
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

Nor : L'Atelier Paysan

Noiz eta nun : otsailaren bukaeran-martxoaren hasieran
Xehetasunak : 07 71 76 18 41 - ble.anne.betbeder@gmail.com

Mahastigintzan eritasunak
eta mamutxak kudeatu biologikoan
• Eritasun eta mamutxen zergaitiak eta kudeaketa
• Egoera aztertu
• Egin molde egokiak ezagutu
Nor : VINI VITIS BIO (baieztatzekoa)
Noiz eta nun : 2022ko udan
Xehetasunak : 07 71 76 18 41 - ble.anne.betbeder@gmail.com

Fitoterapiaren eta biodinamiaren
ezagutzea eta optimizatzea
• Erabiliak diren landare eta prestakuntza nagusiak
• Tisanen, dekokzioen, minden prestatzea
• Beste tratamendu-produktuekin baliatzea
Nor : Alain FERRAND (baieztatzekoa)
Noiz eta nun : 2022ko udan
Xehetasunak : 07 71 76 18 41 - ble.anne.betbeder@gmail.com

"Poussard" moztearen ezagutzea
• Printzipio teorikoak
• Egurraren eritasunekiko loturak
• Gauzatze praktikoa, mahasti gazteetan eta ematen ari diren
mahastietan
Nor : Mathieu LAULIAC (baieztatzekoa)

Noiz eta nun : 2022ko abenduan
Xehetasunak : 07 71 76 18 41 - ble.anne.betbeder@gmail.com

+ Bere lurzoroa ezagutu
+ bere lainoztagailuaren doitu
+ Arno biologikoen egiteko prozesuaren hobetu
+ Mildiua laborantza biologikoan kudeatzea
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TRANSFORMATION
LURLANTZE
Xehetasunak eta izena emaiteko :
Orrialde honetako formakuntzen antolatzailea da :
B.L.E.
Maria Brykalska
06 27 13 32 32
ble.maria.brykalska@gmail.com

Egunak eta egitarauak hilabetero eguneratuak :
arrapitz.eus-en

Ureztatzea optimizatu, baratzezaintzan
• Barazkien beharrak
• Material egokia, ur erreserba egitekoa barne
• Ibilbide teknikoen hobetzea
Nor : ARDEPI edota Agricontrôle
Noiz eta nun : egun bat, izen emaiteen arabera
Xehetasunak : B.L.E. -06 27 13 32 31- ble.maria.brykalska@gmail.com

Belartzea kudeatu

5

BARATZEGINTZA ETA SENDABELARRA

Lurzorua ezagutu
eta teknika agronomikoen menperatu
• Euskal Herriko lurzoru motak
• Ongarri berdeen kudeatzea
• Lurzoruaren lantzeko manera egokia
• Lurzorua ez lantzea
• Ongarrien eta emendakinen hautatzea
• Beren kabuz heldu diren landareen kudeatzea

Nor : Dominique MASSENOT, Herody sareko agronomoa
Noiz eta nun : egun bat, izen emaiteen arabera
Xehetasunak : B.L.E. -06 27 13 32 31- ble.maria.brykalska@gmail.com

Kontserbatzen diren barazkiak
			
ekoiztu kanpoan
• Ereite egutegia
• Moten hautatzea
• Tresnak / instalazioak, barazkien kontserbaketa
• Lanaren kudeaketa
Nor : Argitxu ITHURRIA, SCIC Garro-ko langilea
Noiz eta nun : egun bat, urtarrilean edo otsailean, Lekornen
Xehetasunak : B.L.E. -06 27 13 32 31- ble.maria.brykalska@gmail.com

• Alorrean : teknikak, tresnak
• Egutegi kulturala adaptatu
• Lanaren kudeaketan inplikazioa
Nor : Argitxu ITHURRIA, SCIC Garro-ko langilea eta beste baratzezain bat
Noiz eta nun : 2 egun erdi, maiatzean-ekainean
Xehetasunak : B.L.E. -06 27 13 32 31- ble.maria.brykalska@gmail.com

Laneko ergonomiaren hobetzea eta baratzezaintzako nekagarritasunaren ttipitzea
• Atelierren eta postuen antolatzea
• Jestuak eta posturak
• Indarberritzeko ariketak
• Posible diren laguntzak desberdinak
Nor : eguna finkatzekoa
Noiz eta nun : egun bat, izen emaiteen arabera
Xehetasunak : B.L.E. -06 27 13 32 31- ble.maria.brykalska@gmail.com

Barazkiak ekoiztu udan
• Kulturen ibilbide teknikoa
• Eritasun/parasitoen kudeaketa
Nor : Argitxu ITHURRIA SCIC Garro-ko langilea
Noiz eta nun : egun erdi bat, maiatzean-ekainean
Xehetasunak : B.L.E. -06 27 13 32 31- ble.maria.brykalska@gmail.com

Kanpoko eta berotegiko barazkien gidatzeko
ibilbide teknikoen hobetzea

Zaldiekin trakzio animalia egin

• Barazkien egoera sanitarioari behatzea
• Hobekuntza tekniko proposamenak
• Trukaketa kolektiboak

• Zaldia/astoren hezkuntza
• Ibiliz, loturik edo askatasunez,..
• Giza-animali harremana

Nor : Thierry MASSIAS barazkiei buruzko teknikaria

Nor : zaldiarekin lan egiten duen laborari bat edo etologoa bat

Noiz eta nun : 3 egun erdi, martxotik iraila arte
Xehetasunak : B.L.E. -06 27 13 32 31- ble.maria.brykalska@gmail.com

Noiz eta nun : egun bat, taldearen arabera

Baratzegintzan erabiltzen den materiala
motorizatua erosi eta zaindu

Sendabelar eta landare aromatikoak
erein eta saldu

• Materialen berezitasunak
• Erabilpena eta demonstrazioa
• Lanaren kudeaketa Inbertsioak
• Zainketa
Nor : Argitxu ITHURRIA, SCIC Garro-ko langilea eta beste baratzezain bat (olio aldaketa)
Noiz eta nun : egun erdi bat, urtarrilean, Lekornen
Xehetasunak : B.L.E. -06 27 13 32 31- ble.maria.brykalska@gmail.com

Xehetasunak : B.L.E. -06 27 13 32 36- ble.marlene.aucante@gmail.com

• Ibilbide teknikoak
• Eraldaketa : idortze teknikak hobetu, distilazioa,
kondizionatzea
• Salmenta
Nor : laborien arteko trukaketa
Noiz eta nun : egun erdi bat, 3 hilabetetan behin, etxalde batean
Xehetasunak : B.L.E. -06 27 13 32 31- ble.maria.brykalska@gmail.com

+ Landareak ekoiztu
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TRANSFORMATION
LURLANTZE
Xehetasunak eta izena emaiteko :

Salbuespena aparte orrialde honetako formakuntzen
antolatzailea da :
B.L.E.
Marlène Aucante
06 27 13 32 34
ble.marlene.aucante@gmail.com

Egunak eta egitarauak hilabetero eguneratuak :
arrapitz.eus-en
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FRUITUGINTZA

Hazidun eta hezurdunak diren fruitu
arbol gazteak segitu

zuhaitz fruitudunen xertatzea
• Oinarri teorikoak
• Xertatze teknika desberdinen erakusketa
Nor : Gabriel DURRUTY eta Pettan ITHURRALDE
Noiz eta nun : 2022ko martxoaren 12an Urruñan ; martxoaren
19an Maulen
Xehetasunak : Sagartzea elkartea - 06 10 12 81 76

Fruitu hazidun eta hezurdun arboletan
txertatzea ezagutu
• Arbolearen fisiologia
• Demonstrazioa eta praktika espezie ezberdinen gainean
Nor : Ilde PEREZ
Noiz eta nun : 2022ko udan

• Arbolaren fisiologia
• Lehen lau urteen segipena

Xehetasunak : B.L.E. -06 27 13 32 36- ble.marlene.aucante@gmail.com

Nor : Thierry RAMET, arbolazaina eta formatzailea
Noiz eta nun : 2022ko otsailaren 1an, Izuran
Xehetasunak : B.L.E. -06 27 13 32 36- ble.marlene.aucante@gmail.com

Biologikoan den arboltze baten eritasun
eta suntsitzaileak kudeatu

Sagarrondo, udarondo eta aranondoen
neguko moztea ezagutu eta menperatu
• Arboleen fisiologia
• Neguko moztearen printzipioak, tresnak
• Praktika
Nor : Juliette DEMARET, arbolazaintzako teknikaria
Noiz eta nun : 2022ko otsailaren 28an
Xehetasunak : B.L.E. -06 27 13 32 36- ble.marlene.aucante@gmail.com

Sagarrondoen segipen eta mozkiatzea
• Oinarri teorikoak
• Ariketak
Nor : Gabriel DURRUTY
Noiz eta nun : 2022ko urtarrilaren 15an Urruñan, urtarrilaren
22an Bardosen ; urtarrilaren 29an Urdiñarben
Xehetasunak : Sagartzea elkartea - 06 10 12 81 76

• Eritasun eta suntsitzaile ezberdinen aurkezpena
• Kudeatze molde ezberdinak biologikoan.
Nor : Juliette DEMARET, arbolazaintzako teknikaria
Noiz eta nun : 2022ko martxoaren 1ean
Xehetasunak : B.L.E. -06 27 13 32 36- ble.marlene.aucante@gmail.com

Fruitu ttipien segitzea biologikoan
(martxukak, ahabiak, andere-mahatsak,...)
• Espezie eta bariedadeen hautatzea
• Landatze dentsitatea
• Zaintza agronomiko eta teknikak
• Ikuspegi ekonomikoa
Nor : Jean Luc PETIT, formatzailea
Noiz eta nun : 2022ko azaroan
Xehetasunak : B.L.E. -06 27 13 32 36- ble.marlene.aucante@gmail.com

Fuitudunentza praktika
alternatiboak ezagutu

Bakantzea eta moztea fruitu hazidun eta
hezurdun arboletan

• Fitoterapia, homeopatia, buztina, olio esentzialak,... Metodo
alternatiboen ezagutza
• Aplikazioak eta erabilpenak.

• Praktika horren interesak eta helburuak
• Teoria eta praktika

Nor : Jean Luc PETIT, formatzailea

Nor : Juliette DEMARET, arbolazaintzako teknikaria
Noiz eta nun : 2022ko udan
Xehetasunak : B.L.E. -06 27 13 32 36- ble.marlene.aucante@gmail.com

Noiz eta nun : 2022ko uztailaren 6 eta 7an, Izuran
Xehetasunak : B.L.E. -06 27 13 32 36- ble.marlene.aucante@gmail.com
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TRANSFORMATION
BESTELAKATZE
Xehetasunak eta izena emaiteko :
Orrialde honetako formakuntzen antolatzailea da :
EHEEE
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr

Egunak eta egitarauak hilabetero eguneratuak :
arrapitz.eus-en

1

ARAUDIAK ETA HIGIENA

Araudi sanitarioak aplikatzen jakin
ekoizpenen bestelakatzeko tailerretan
• Indarrean den araudi sanitarioa ezagutu
• Higiene neurriak bestelakatze tailerretan
• Etxe ekoizpenen garraiatze eta saltze neurriak
• PMS sanitario neurrien jabetasun planaren mamia .
Nor : Frantxina LABORDE, EHEEEko formatzailea
Noiz eta nun : 2 egun martxoan edo 2 egun irailean (aukeratzeko)
Baldintzak : laborari instalatu edo eraldatze tailer proiektu bat badutenak (barazki, salmenta zuzenean den haragia edo derogazio,...)

Pasta prentsatuen teknologia hobetu
• "AOP Ossau Iraty" gasnaren teknologia eta ontzea berrikusi
• Bakoitzaren huts eta makurrak zuzendu
• Antolakuntza hobetu
Nor : Christophe OURICARRIET, technicien fromager
Noiz eta nun : 2022ko martxoaren 14 eta 15ean
Baldintzak : Jadanik gasnatze esperientzia duten eta hobetu nahi
duten laborientzat
Xehetasunak : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr

Gasna laktikoen teknologia
eta esneki freskoen egiten ikasi
• Gasna laktikoen teknologia
• Iaurten bestelakatzea
• Gaingabearen eta gurinaren fabrikatzea
• Azukrearekilako desertak eta beste esneki freskoen teknologia
Nor : Maxence VIRELAUDE ENIL Aurillac-eko formatzailea
Noiz eta nun : 2022ko maiatzaren 31an, ekainaren 1 eta 2an
Baldintzak : gasna ekoizten duten edo gasna egitea gogoa duten
laborariendako
Xehetasunak : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr

Xehetasunak : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr

Gasna laktikoen teknologia
eta lan denbora hobetu

2

• Gasna laktikoen teknologia eta ontzea berrikusi
• Bakoitzaren huts eta makurrak zuzendu
• Antolakuntza hobetu

ESNEKIAK

Gasna gurinak egiten ikasi
• Gasna gurinen teknologia ezagutu
• Fabrikazio etapak eta teknikak menperatu
• Tailer praktika ekoizle baten etxean
Nor : Christophe OURICARRIET, technicien fromager
Noiz eta nun : teoria 2 egun (apirilean) + 4h praktikan banaka
Baldintzak : gasna ekoizten duten edo gasna egitea gogoa duten
laborariendako
Xehetasunak : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr

Gasna gurinen egiteko teknologia
antolatu eta hobetu
• Gasna gurinen teknologia berrikusi
• Bakoitzaren huts eta makurrak zuzendu
• Antolakuntza hobetu
• Lan deoboraren hobetzeko inbertsio et materialaren zama
estimatu.

Nor : Cédric ALBERT, formatzailea
Noiz eta nun : 2022ko otsailaren 22 eta 23an
Baldintzak : gasna laktikoa ekoizten duten laborariendako
Xehetasunak : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr

Gasna irunduak eta gasura
		
egitea menperatu
• Gasna irunduak eta gasura egiteko etapa desberdinak
ezagutu
• Lan molde eta lan tresnak antolatzen jakin
• Hutsegiteen jatorria ezagutuz egiteko manerak egokitu
Nor : Cédric ALBERT, formatzailea
Noiz eta nun : 2022ko apirilaren 7 eta 8an
Baldintzak : gasna ekoizten duten edo gasna egitea gogoa duten
laborariendako
Xehetasunak : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr

Nor : Cédric ALBERT, formatzailea
Noiz eta nun : 2022ko apirilaren 5 eta 6an, lekua finkatzekoa
Baldintzak : Jadanik gasna gurina ekoizte esperientzia duten
laborarientzat
Xehetasunak : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr

- 18 -
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TRANSFORMATION
BESTELAKATZE
Gasna urdinen teknologia ezagutu
• Gasna urdinen teknologie ezagutu
• Fabrikazio etapak eta teknikak menperatu
• Tailer praktika ekoizle baten etxean
Nor : Maxence VIRELAUDE, ENIL Aurillac

Deitzeko tresneria ezagutu eta kontrolatzen
jakin esnearen kalitatea bermatzeko gisan
• Deizteko tresnen eraikuntza elementuak ezagutu
• Esnearen ibilbidea eta zaintzekoak diren puntuak ezagutu
• Tresna garbitzen jakin.

Noiz eta nun : 2022ko maiatzaren 10, 11 eta 12an
Baldintzak : gasna ekoizten duten edo gasna egitea gogoa duten
laborariendako
Xehetasunak : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr

Nor : finkatzekoa
Noiz eta nun : 2022ko udazkenean
Baldintzak : gasna ekoizten duten edo gasna egitea gogoa duten
laborariendako
Xehetasunak : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr

Gasnen ontzea menperatu

Gasna eta esneki saileko higiena - GBPH

• Gasnen azalean diren flora desberdinak ezagutu
• Gasnen giroaren menperatzeko tresna eta teknika
desberdinak
• Gasnen torratze eta mantentze lanek ze ondorio duten
gasna mota bakotxarentzat neurtu
• Gazitegi baten eraikuntza eta materiala menperatzea

• Baitezpadakoa ekoizle berriendako
• Gaurko araudiaren aurkezpena eta gidaren ezaugarrien
azalpena
• Patogenoak zoin dira ?
• Gidaren bereganatze urratsak eman
• Departamendu mailako babes baliabideen aurkezpena

Nor : Denis VIGIER, formateur ENIL Aurillac
Noiz eta nun : 2022ko urriaren 11, 12 eta 13an
Baldintzak : gasna ekoizten duten edo gasna egitea gogoa duten
laborariendako
Xehetasunak : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr

Gasnatzeko altxagarrien menperatu
• Gasna egitean altxagarriak eta gatzagiak ezartzeko molde eta
etapa desberdinak ezagutu
• Komertzioko altxagarriak neurtzen jakin
• Etxeko altxagarriak egiten ikasi
• Kontserbatzeko eta iraunarazteko metodoak ezagutu
Nor : Cédric ALBERT, formatzailea
Noiz eta nun : 2022ko otsailaren 24 eta 25an
Baldintzak : Jadanik gasnatze esperientzia duten laborarientzat
eta altxagarrien moldaketaren bidez hobetu nahi dutenentzat
Xehetasunak : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr

Izozki egiten ikasi
• Teknologia ezagutu eta fabrikazio etapak
• Tailer praktika ekoizle baten etxen
• Lan antolaketa eta inbertsioa

Nor : Frantxina LABORDE, EHEEEko formatzailea
Violaine SALAUN "Interprofession Lait de Brebis" kalitate teknikaria ; Julie BRETOS AOP Ossau-Irati-ko gasna teknikaria ;
Noiz eta nun : 2 egun, 2022ko udazkenean
Baldintzak : gasna ekoizten duten edo gasna egitea gogoa duten
laborariendako
Xehetasunak : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr

Gasnategiko garbitasun eta
segurtasunari buruzko ezagutzak eguneratu
• Jadanik formatuak diren ekoizleentzat ere beharrezkoa
• Esnekien ekoizpenerako/fabrikaziorako garbitasun praktika
onak : arrisku mikrobiologikoak, kimikoak eta fisikoak
• Ekoizle bakoitzaren gida eguneratu praktiken trukaketaren
bidez
Nor : Frantxina LABORDE, EHEEEko formatzailea
Violaine SALAUN "Interprofession Lait de Brebis" kalitate teknikaria ; Julie BRETOS AOP Ossau-Irati-ko gasna teknikaria ;
Noiz eta nun : egun bat 2022ko udazkenean ; lekua izen
emaiteen arabera
Baldintzak : jadanik GBPH formakuntza batean parte hartuta izan
2005 eta 2017 arten
Xehetasunak : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr

Nor : Maxence VIRELAUDE, ENIL Aurillac-eko formatzailea
Noiz eta nun : 2 egun 2022ko irailaren 26 eta 30 artean
Baldintzak : gasna ekoizten duten edo gasna egitea gogoa duten
laborariendako
Xehetasunak : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr
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TRANSFORMATION
TRANSFORMATION
BESTELAKATZE
Xehetasunak eta izena emaiteko :
Orrialde honetako formakuntzen antolatzailea da :
EHEEE
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr

Egunak eta egitarauak hilabetero eguneratuak :
arrapitz.eus-en

3

HARAGIA ETA XERRIKIAK

Haragi saileko higiena formakuntza
• Baitezpadakoa haragi, oilo eta oilasko ekoizleedako
• Bakterien ezagupena eta ibilmoldea ulertu
• Sanotasun arauak eta idatziak landu
• Garbitze eta desinfektatze planen sortze eta martxan jartzea
• Biziraupenaren finkatze eta etiketatzearen manerak
Nor : Yves ARNAUD, ENILV Aurillac
Noiz eta nun : 2022ko martxoaren 8 eta 9an
Baldintzak : haragia transformatzea edo erabiltzea proiektua
duten etxeko ekoizleendako
Xehetasunak : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr

Autoklaben higiene araudiak ezagutu
• Beharrezkoa beren ekoizpenak autoklabatu nahi
dituztenentzat
• Autoklabaren ibileraren aurkezpena
• Ekoizpenak berinakietan emaiteko parametroen aipamena
• Esterilizazio irizpideen aurkezpena
• Fabrikatuak diren ekoizpenen kontrola
• Analisia bakteriologikoak zoin diren aipatu
Nor : Yves ARNAUD, ENILV Aurillac
Noiz eta nun : 2022ko martxoaren 7an
Baldintzak : haragia transformatzea edo erabiltzea proiektua
duten etxeko ekoizleendako
Xehetasunak : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr

Autoklaba : presiozko tresnen erabiltze agiria
• Beharrezkoa beren ekoizpenak autoklabatu nahi
dituztenentzat
• Araudiak zoin diren arlo huntan ezagutu
• Fizika ikasgaiaren berrikuspenak
• Arriskuen deskribapena eta ezagupena- tapadun tresnen
aipamena
• Azterketaren pasatzea
Nor : APAVE-ko formatzailea
Noiz eta nun : 2022ko azaroan
Baldintzak : haragia transformatzea edo erabiltzea proiektua
duten etxeko ekoizleendako
Xehetasunak : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr

--20
20--

Bildotskia, ardikia, pittika
haragia mozten ikasi
• Kabalaren hezurdura ezagutzea eta mozte prozesua
• Haragi zati bakotxaren balorizatzea
• Kartoin desberdinak egitea eta etiketatzea
Nor : Clément CARRIERE, ENILV Aurillac
Noiz eta nun : 2022ko apirilaren 26 eta 27an
Baldintzak : ardi/ahuntz haragia zuzenki saldu nahi duten
ekoizleendako
Xehetasunak : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr

Haragi xukatuak, zozizona egiten ikasi
• Haragien prestaketa eta berexketa
• Espezien eta osagai desberdinen hautaketa
• Nahasketaren egitea eta hertzeratzea
• Xukatze teknologia menperatu
Nor : Anthony BESSEYRE, ENILV Aurillac
Noiz eta nun : 2022ko azaroaren 8 eta 9an
Baldintzak : haragia transformatzen edo transformatuko duten
etxeko ekoizleendako
Xehetasunak : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr

Xerrikia haragi xukatuan bestelakatu
• Mozte prozesua
• Sukaldatzearen urrats bakotxaren azterketa
• Haragien prestaketa
• Errezeten egitea eta autoklabatzea
Nor : Christophe RODIER, ENILV Aurillac
Noiz eta nun : 2022ko apirilaren 12, 13 eta 14an
Baldintzak : haragia transformatzen edo transformatuko duten
etxeko ekoizleendako
Xehetasunak : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr

Airerik gabeko teknika menperatzea :
haragi, gasna, biper...
• Baitezpadako formakuntza airerik gabeko teknika
erabiltzen dutenentzat (sanitario arrisku ainitz baitira)
• Airerik gabe ezartzeko makinen ibilera edo erabilpena
aztertu
• Teknika hunen alde baikor eta ezezkorrak ezagutu
• Materialaren, zakuen hautua eta aholkuak
Nor : Yves ARNAUD, ENVIL Aurillac
Noiz eta nun : 2022ko azaroaren 22an
Baldintzak : etxeko ekoizle guziendako
Xehetasunak : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr

+ Tenperatura apaleko egosketaren bidez

eraldatu
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TRANSFORMATION
BESTELAKATZE
Xehetasunak eta izena emaiteko :
Orrialde honetako formakuntzen antolatzailea da :
EHEEE
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr

Egunak eta egitarauak hilabetero eguneratuak :
arrapitz.eus-en
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BARAZKIAK ETA FRUITUAK

Etxaldeko fruituak bestelakatzen ikasi
• Fruituen prestaketa ekoizpenak egiteko
• Ekoizpen gelifikatuak, erreak, xukatuak, ozpinak ikusi)
• Sanitario araudia
• Etiketatze araudiak eta jastaketa urratsa
Nor : Guillaume ANDRE edo Jeanne DUPUIS, Lozère-ko CFPPA
Noiz eta nun : 2 egun, 2022ko udazkenean
Baldintzak : fruituak transformatzen edo transformatuko dituzten
etxeko ekoizleendako
Xehetasunak : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr

Etxaldeko barazkiak bestelakatzen ikasi
• Barazkien prestaketa ekoizpen mota desberdinendako
• Salda; kontserba, barazki pastak eta beste egiten ikasi
• Sanitario araudiak
• Etiketatze araudiak eta usaimenaren ebaluaketa
Nor : Guillaume ANDRE edo Jeanne DUPUIS, Lozère-ko CFPPA
Noiz eta nun : 2 egun, 2022ko udazkenean
Baldintzak : barazkiak transformatzen edo transformatuko dituzten etxeko ekoizleendako edo baratzezaindako
Xehetasunak : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr

Gaztenen balorizatu
• Bestelakatze prozesuen ikerketa : purea, krema, gaztaina
naturala
• Bestelakatze gune berezi batean praktikak : irinaren
erabilpena bixkotx arloan, erreximetak, kontserbak, jaki
sukaldatuak
• Araudiaren ikerketa
• Behar den materialaren aurkezpena eta zenbatzea
Nor : Guillaume ANDRE edo Jeanne DUPUIS, Lozère-ko CFPPA
Noiz eta nun : 2 egun, 2022ko udazkenean
Baldintzak : gaztainak transformatzen edo transformatuko dituzten etxeko ekoizleendako
Xehetasunak : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr

Sagar jusak eta sagarnoak egiten ikasi
• Sagar jus eta sagarnoaren egiteko urratsak ezagutu
• Praktikan ezartzea
• Beharrezkoa den materialaren ikerketa
Nor : Marie ASCONA, Eztigar kooperativa
Noiz eta nun : 2-3 egun, 2022ko udazkenean
Baldintzak : sagarrak transformatzen edo transformatuko dituzten
etxeko ekoizleendako
Xehetasunak : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr

Baratzeki irakidura teknika menperatzea
• Esne-irakidura zer den
• Araudiak
• Osagaiak ezagutu eta menperatu behar diren etapak
• Lehen tratamentua, parametroak, kontrolak, ...
Nor : Guillaume ANDRE edo Jeanne DUPUIS, Lozère-ko CFPPA
Noiz eta nun : egun bat
Baldintzak : barazkiak transformatzen edo transformatuko dituzten etxeko ekoizleendako edo baratzezaindako
Xehetasunak : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr

Fruitu eta baratzeki idortzea ezagutu
• Fruitu eta baratzeki idortzeko etapak
• Menperatu behar diren gauzak
• Idortzeko tresna desberdinak ezagutu
• Araudiak ezagutu eta menperatu
Nor : Guillaume ANDRE edo Jeanne DUPUIS, Lozère-ko CFPPA
Noiz eta nun : 1 edo 2 egun, 2022ko udazkenean
Baldintzak : barazkiak edota fruituak transformatzen edo transformatuko dituzten etxeko ekoizleendako edo baratzezaindako
Xehetasunak : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr

Gozoki egiteko teknikak menperatu
• Bestelakatze desberdinak ezagutu, gozoki egiteko ezti eta
asukrearen lanaz :
• Goxokiak, ziropa, karamelua, malba zurizko gozoki, turroia ...
Nor : Florac CFPPA-ko formatzailea
Noiz eta nun : 2 egun, 2022ko udazkenean
Baldintzak : etxeko ekoizle edo proiektu eramaileendako
Xehetasunak : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr

Eztia bestelakatzeko errezetak ezagutu
• Pastel desberdinak eztiarekin egiten ikasi : espezia bixkotx,
madalena…
• Turroi desberdinak egiten ikasi
• Gozoki (malba zuri, berlingot gozoki) et hydromel egiten ikasi
• Bestelakatzeko materiala eta araudiak (sanitario eta
etiketatze)
Nor : Florac CFPPA-ko formatzailea
Noiz eta nun : 2-3 egun, 2022ko irailean
Baldintzak : erlezain edo proiektu eramaile ekoizpen motak
aniztu nahi dutenentzat
Xehetasunak : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr
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TRANSFORMATION
SALMENTA
Xehetasunak eta izena emaiteko :

Salbuespena aparte orrialde honetako formakuntzen
antolatzailea da :
EHEEE - Amaia Costa
06 74 42 61 95
apfpb@free.fr

Formakuntza horiek etxeko ekoizle edo proiektu eramaileentzat dira.
Egunak eta egitarauak hilabetero eguneratuak :
arrapitz.eus-en
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SALMENTA

Etxaldeko saltokia antolatu eta apaindu
• Tendentziak : giroa, koloreak, ekaiak, zirkulazioa saltokian,
saltokia antolatzea, kesaren inguruan, informazioak
• Ariketa, pratika : plano eta argazkien bidez lan pertsonala
• Saltoki baten bisita
Nor : Emmanuelle ROUZET, formatzailea
Noiz eta nun : 2022ko martxoaren 1ean
Xehetasunak : 06 74 42 61 95 - apfpb@free.fr

Merkatuetan saldu

Salmentaren oinarriak ezagutu
• Merkatua ezagutu
• Salmenta ibilbideak
• Prezioa finkatu (gosta prezioa, saltegiko marga, prezioa, ...)
• Komunikatzeko behar dituztan euskarriak
Nor : Amaia COSTA, EHEEE-ko animatzailea
Noiz eta nun : 2022ko otsailaren 15, 22 eta 28an (2.5 egun).
Beste ikastaro bat 2022ko irailean. Lekua finkatzekoa
Xehetasunak : 06 74 42 61 95 - apfpb@free.fr

Merkatu ikerketa bat egin
• Merkatu ikerketa baten egiteko urratsak : etapa desberdinak,
zer jakin nahi dut, galdetegia, nor galdezkatu, nola
• Erantzunak ordenatu eta ondorioak atera
Nor : Amaia COSTA, EHEEE-ko animatzailea
Noiz eta nun : egun erdia martxoaren 15ean. Beste ikastaro bat
urrian ; Lekua finkatzekoa
Baldintzak : salmenta solasa menperatzeko lehen formakuntza
eguna segitua izan
Xehetasunak : 06 74 42 61 95 - apfpb@free.fr

Ene saltzeko moldeak aztertu
• Saltzeko moldeak aztertu, hobetze bideak ikertu
• Saltzeko behar dituztan tresna egokiak pratikan eman.
Adibidez : erosleen fixierra, saltzeko argudioak, komunikazio
tresnak, fidelizazio urratsak...
Nor : Emmanuelle ROUZET, formatzailea
Noiz eta nun : egun bat, 2022ko udazkenean
Baldintzak : salmenta zuzena jadanik pratikatzea
Xehetasunak : 06 74 42 61 95 - apfpb@free.fr

Salmenta solasa menperatu

• Merkatuko mahaina ongi antolatu eta apaindu, ikusia
izaiteko, erakargarria, informazio euskarriak.
• Eroslearekin harremana lotu, bere beharrak xekatu,
argudiatu saltzeko
Nor : Emmanuelle ROUZET, formatzailea
Noiz eta nun : egun bat, 2022ko udaberrian
Xehetasunak : 06 74 42 61 95 - apfpb@free.fr

Profesionalekin lan egitea
• Erosle profesionalen beharrak : saltegiak, jatetxeak,
grosistak, supermerkatuak
• Margenak eta prezio profesionalak
• Saltzeko euskarriak : etxaldeko plaketa, ekoizpen fitxak,
errezetak,...
• Hitzordu hartzeak prestatu
• Ariketak profesional baten aurrean bezala
Nor : Emmanuelle ROUZET, formatzailea
Noiz eta nun : 2022ko apirilaren 14an
Baldintzak : salmenta solasa menperatzeko lehen formakuntza
eguna segitua izan
Xehetasunak : 06 74 42 61 95 - apfpb@free.fr

Produktu biologikoak
jantegi kolektiboetan saldu
• Jantegi kolektiboen salbidea
• Funtzionamendua
• Erantzuteko antolatu
Nor : Martta IRIGOIEN, B.L.E.ko animatzailea
Noiz eta nun : izen emaiteen arabera
Xehetasunak : 06 34 99 39 15 - ble.martta.irigoien@gmail.com

Label ugarien eta inguramen agirien
		
arteko ezberdintasunak ulertu

• Eroslea hurbildu, etxaldea aurkeztu, eroslearen beharrak
atxeman, argudioak landu, salmenta bururatu arte.
• Argudioak eta fidelizazio tresnak.
• Ariketak : pratika

• Label eta inguramen ziurtagirien aurkezpena : AB, HVE, label
gorria, IDOKI, marka pribatuak, kolektiboak,...
• Beren arteko ezberdintasunak neurtu eta ulertu

Nor : Emmanuelle ROUZET, formatzailea

Nor : Martta IRIGOIEN, B.L.E.ko animatzailea

Noiz eta nun : 2022ko martxoaren 31an
Xehetasunak : 06 74 42 61 95 - apfpb@free.fr

Noiz eta nun : izen emaiteen arabera
Xehetasunak : 06 34 99 39 15 - ble.martta.irigoien@gmail.com
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SALMENTA
Fakturazioa informatizatu
• Salmenta kudeaketa programa bat aurkezpena
• Bezeroen zerrenda, produktuak eta prezioak sartu
• BASESALT programa erabiltzen ikasi et fakturazioak kudeatu
Nor : Amaia COSTA EHEEEko animatzailea eta Jean Michel BERHO, BASESALT sortzailea
Noiz eta nun : egun bat, 2022ko otsailaren 10ean
Xehetasunak : 06 74 42 61 95 - apfpb@free.fr

Kliente fixierra kudeatu eta fidelizazioa landu
• Bildu beharreko informazioak
• Kliente fixierra bereixi eta eguneratu
• Salmentaren jarraipena
• Fidelizazio ekintza

Facebook/Instagram orrialdeak
			
animatzen ikasi
• Sare sozialak 2022 urtean, algoritmoak, komunikazio
estrategia bati pentsatu
• Nola garatu ikuslierren sarea
• Nola antolatu egutegi editorialari esker.
Nor : Laetitia BESAURY komunikazio agentzia bateko formatzailea
Noiz eta nun : 2022ko otsailaren 8an
Baldintzak : Facebook / Instagram orrialdea ukaitea
Xehetasunak : 06 08 10 00 72 - apfpb@free.fr

Canva tresna erabiltzen ikasi
• Canva tresna ezagutu
• Etxaldearen logoa edo etiketa diseinatu.

Nor : Bruno BACILE, WPM agenziakoa
Noiz eta nun : egun bat, 2022ko udazkenean
Xehetasunak : 06 74 42 61 95 - apfpb@free.fr

Nor : Laetitia BESAURY komunikazio agentzia bateko formatzailea
Noiz eta nun : 2022ko martxoaren 8 eta 22an
Xehetasunak : 06 08 10 00 72 - apfpb@free.fr

Xuxenezko salmentak segitzeko kutxa
				
nola atxiki

Webgune bat dohainik sortu

• Kutxa edo kesarekiko araudiak ezagutu, ulertu
• Kondu kesen kaxiera antolatu saltzeko moldeen araberan
legearen barne izaiteko…

• Dohainik den plataforma batean kondu baten sortzea (adib.
WordPress)
• Webgunearen atalak eta edukia zehaztu.
• Ariketak : orrialdeak sortu, edukiak idatzi eta sarean eman,
argazkiak eta loturak jarri, modulo bereziak sartu

Nor : AFOGeko animatzailea
Noiz eta nun : eguna finkatzekoa
Xehetasunak : AFOG - 05 24 34 80 10 - afog.eh@wanadoo.fr

Nor : Laetitia BESAURY komunikazio agentzia bateko formatzailea
Noiz eta nun : 2022ko apirilaren 5, 12 eta maiatzaren 3an

+ Analisi sentsoriala erabili nere

Salmenta webgunea sortu dohainik
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mozkinak karakterizatzeko

KOMUNIKAZIOA

Xehetasunak eta izena emaiteko :
Orrialde honetako formakuntzen antolatzailea da :
EHEEE - Pantxika Arrambide
06 08 10 00 72
apfpb@free.fr

Formakuntza horiek etxeko ekoizle edo proiektu eramaileentzat dira.
Egunak eta egitarauak hilabetero eguneratuak :
arrapitz.eus-en

Facebook/Instagram orrialde bat
				
sortzen ikasi
• Sare sozialak ezagutu, ibilmolde eta algoritmoak
• Nola estrategia bat muntatu
• Edukia idatzi, sortu eta ongi hautatu
• Zaintzekoak diren estatistikak.
Nor : komunikazio agentzia bateko formatzailea
Noiz eta nun : 2022ko urtarrilaren 25ean
Xehetasunak : 06 08 10 00 72 - apfpb@free.fr

Xehetasunak : 06 08 10 00 72 - apfpb@free.fr

• Dohainik den plataforma batekin
• Atalak eta edukiak sortu
• Ekoizpen katalogoa egin, pagatze moduak,…
Nor : Laetitia BESAURY komunikazio agentzia bateko formatzailea
Noiz eta nun : 2022ko irailaren 13, irailaren 27, urriaren 11 eta
urriaren 25ean
Xehetasunak : 06 08 10 00 72 - apfpb@free.fr

Ene etiketak egin
• Etxe ekoizpenen etiketaren araudia
• Bisuala landu eta ekoizpena balorean ezarri
Nor : Frantxina LABORDE EHEEEkoa eta marketing mintzalaria
Noiz eta nun : egun bat, 2022ko maiatzan
Xehetasunak : 06 08 10 00 72 - apfpb@free.fr

Newsletter baten dohainik igortzea
• Mail ainitz igortzeko plataforma batean kondu baten sortzea
dohainik
• E-gutunaren modeloa hautatu
• Edukina eta argazkiak landu
• Ariketak
Nor : Bruno BACILE, WPM agentziakoa
Noiz eta nun : 2 egun, 2022ko udazkenean
Xehetasunak : 06 08 10 00 72 - apfpb@free.fr
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