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PROGRAMA KREATIBOAK TALDEENTZAT

Ingeleseko departamentua



BIDAIA AGENTZIA ESPEZIALIZATUA

Beti pentsatu izan dugu talde bakoitza desberdina dela eta bidaia behar desberdinak dituela. 
Horrexegatik, hezkuntza programa bakoitza neurrira diseinatzen dugu ikastetxe 
bakoitzaren nahien arabera, bidaia eredu batzuetatik abiatuta, baina gero erraz aldatzeko 
aukerarekin.

Hezkuntza intereseko 200 eremu baino gehiago ikertu eta bisitatu ditugu Espainian eta 
Europan, eta haietako bakoitzean aukeratu ditugu garraioak, ostatalekuak, jatetxeak eta 
hezkuntza jarduerak. 3.000 zerbitzu erreferentziatik gora ditugu gaur egun. 

Lehen hezkuntzako, bigarren hezkuntzako eta batxilergoko ikastetxe nazional eta 
atzerritarretara jotzen dugu.

Ikasle taldeentzako hezkuntza bidaien (ikasturte edo/eta ikasketa amaierak) 80 adibide 
aurkituko dituzu www.denatravel.com helbidean, Espainian nahiz Europan, egokigarriak eta 
aldagarriak guztiak. Programa horiek adibide batzuk besterik ez dira, intereseko 200 eremuak 
konbinatzen dituztenak, baina neurrira egin ditzakegu bururatzen zaizkizuen konbinazio 
guztiak.

Denatravel handizkako-xehekako agentzia da, hezkuntza taldeen bidaietan espezializatua orain 
dela 25 urtez geroztik.
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PROGRAMA AKTIBOAK ETA KREATIBOAK

2 ESPERIENTZIA mota bereizten dira:

www.colegiosviajeros.es

MURGILTZE programa 
aktiboak eta kreatiboak 

INGELESEZ TALDEENTZAT

www.didacticlondon.com

Programa aktiboak eta 
kreatiboak LONDRESEN, 

horretan oso espezialistak 
gara

www.english4one.com

MURGILTZE programak 
INGELESEZ BAKARKA, 

TALDERIK GABE, bidaiatzen 
duten haurrentzat eta 

nerabeentzat.

Laster FRANTSESEZ ETA 
ALEMANEZ ere 
TALDEENTZAT

TALDEENTZAT, BAKARKA eta 
FAMILIENTZAT

Laster FRANTSESEZ ETA 
ALEMANEZ ere 

BAKARKAKOENTZAT

Ondoko HEZKUNTZA PROGRAMEN MARKA hauek ditugu: 

Proiektu tematikoak irakasgai bakar bat edo gai jakin bat lantzeko.

Diziplina anitzeko proiektuak, horietan diziplina artean lantzen dira zenbait 
hezkuntza alor ikastetxeko komunikazio hizkuntzan edo atzerriko hizkuntza 
batean (CLIL metodologia).





Horrez gain, orain dela 7 urtez geroztik badugu DEPARTAMENTU KREATIBO bat OUTDOOR 
PROIEKTUAK prestatzen dituena, nahi duten ikasle taldeek IKASGELATIK KANPO landu 
ditzaten, modu ESPERIENTZIAL, AKTIBO ETA KREATIBOAN, IRAKASGAIEN EDUKIAK.
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KULTUR MURGILTZE KREATIBOA INGELESEZ
Sortzen dugu ASTE BATEAN zehar PROGRAMA MURGILTZAILE ETA KREATIBO bat ingeles maila hobetzeko, 3 faktore 
nagusiri esker:

Cultural EXPERIENCES with NATIVE teachers

Kultur edukia duten esperientzien helburua da ingeles komunikazioa modu erakargarri eta antolatuan 
indartzea.

Espezialista talde batek diseinatzen ditu programak eta hezkuntzarako grina eta esperientzia duten irakasleek 
gidatzen dituzte. 

Experiential Learning  prozesuan modu emozionalean eragiten dugu hainbat bidetatik outdoor egoeretan. 
Honako metodologia aktibo hauek ere erabiltzen ditugu: Proiektuen araberako hezkuntza, adimen anizkunak, 
learning by doing eta gamifikazioa.

Taldeak bere materiak interaktiboak ditu, tradizionalak nahiz digitalak.

With or Without ENGLISH LESSONS

Diziplina anitzeko CLIL metodologiak atzerriko hizkuntzaren ikaskuntza osoagoa, naturalagoa eta 
komunikatiboagoa lortzeko erabiltzen ditu gainerako irakasgaiak.

Talde batzuek soilik CLIL metodologiarekin landu nahi izaten dute hizkuntza, eta beste batzuek, berriz, nahiago izaten 
dute hizkuntza finkatzeko ikastaro bat gehitu ikasgelan.

Ingeleseko ikastaroa aukerakoa da eta haren helburua da konfiantza, argitasuna eta jarioa handitzea ingelesa 
erabiltzean. Ikasgelan egiten da eta talde bakoitzak aukeratzen du metodologia mota:

Cultural LIVING with natives

Ostatalekuetan BERTAKOEKIN harremanetan egotean, bai bertako familietan (haiek egunero laguntzen diete ikasleei 
irakaslea zain duten lekuraino) bai beste ikasle talde britainiar batzuk dauden egoitzetan, gehiago ikasten da haien 
ohiturez, eta kultura eta hizkuntza indartzen dituzten komunikazioak eta erlazioak bideratzen dira.

Metodologia tradizionala oinarrizko 4 hizkuntza trebetasunak landuz.

Metodologia Aktiboa Freineten Adierazpen Librea, goiz bakoitzean bizi izandako esperientzietan 
oinarrituta testuen idazte kreatiboarekin. 

Metodologia Aktiboa Eliciting for Effective Communication, argudio komunikatiboak 
ondorioztatu eta sortuz aurkezpenak jende aurrean ahoz egiteko.
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ERABILITAKO METADOLOGIA AKTIBOAK

Experiential Learning. Jarduera integratuen bidez beren ikaskuntzaren protagonista dira ikasleak. 
Esperientziak eragindako eraldakuntzaren bidez sortzen da ezagutza, eta modu emozionalean eragiten du 
hainbat bidetatik outdoor egoeretan.

Adimen anizkunak dituzten proiektuak.   Galdera bat ebazten dugu. Zeharrean lantzen da gai bat eta 
ikaslea da bere esperientziaren protagonista garun area desberdinetan kokaturiko gaitasunak landuz.

Diziplina anitzeko CLIL: Atzerriko hizkuntzaren ikaskuntza osoagoa, naturalagoa eta komunikatiboagoa 
lortzeko erabiltzen ditu gainerako irakasgaiak.

Gamification. Lehiaketa eta jokoa erabiltzen ditu puntuak eskuratzeko erronkak edo sistemak 
proposatuz, eginkizun batzuk hain aspergarriak izan ez daitezen, era horretan modu biziagoan eta 
eraginkorragoan burutzen baitira.

Realia. Objektu eta egoera errealak eta ukigarriak erabiltzen ditugu ikasleei hizkuntzarekin konekta 
daitezen laguntzeko. Metodo akustikoak, ikusizkoak, ukipenezkoak eta funtzionalak erabiltzen ditugu ideiak, 
kontzeptuak, hiztegia eta gramatika irakasteko.

Freineten Adierazpen Librea.  Testuen idazte kreatiboa lantzen dugu goiz bakoitzean bizi izandako 
esperientzietan oinarrituta (ikasteko estimulu integratzailea), eta eduki gramatikalak, ahozko adierazpena eta 
motibazioa lantzen dira IKTen bidez.

Eliciting for Effective Communication.  Argudio komunikatiboak ondorioztatu eta sortzen dira 
aurkezpenak jende aurrean ahoz egiteko, goiz bakoitzean bizi izandako esperientzien azterketan oinarritua eta 
IKTen bidez informazioa zabalduta.

Learning by doing. Eginez ikasten da, eta horrek berekin darama akatsak egitea eta formula kreatiboak 
bilatzea, egiazko proiektuak edo esperimentalak aurrera ateratzeko taldean.
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Aste bateko 15 programa herrialde ingelesdunetan

HIRI HANDIETAN edo HIRIBURUETAN.
Kultur AURKIKUNTZARAKO proiektua bidaia 
koordinatzailearekin goizez.
INGELES ikastaroa arratsaldez BERTAKO 
irakasleekin (kreatiboa edo tradizionala).
Ostatalekua 
FAMILIETAN/HOSTELETAN/HOTELETAN.

LANDA eremuetan. BERTAKO irakasleak.
INGELES ikastaroa goizez, arratsaldeetako 
MULTIJARDUEREKIN edo ABENTURAREKIN 
lotua.
Ostatua EGOITZETAN, bertako beste 
haurrekin batera antolatutako GAU 
JAIALDIEKIN, edo FAMILIETAN.

HIRI ERTAINETAN
Astero proiektu bat egiten da, eta hartan 
ENIGMA bat argitu behar da hiria eta bere 
historia ezagutuz BERTAKO irakasleekin.
INGELES ikastaroa arratsaldez  (kreatiboa 
edo tradizionala).
Ostatalekua 
FAMILIETAN/HOSTELETAN/HOTELETAN.

MULTIACTIVITY + EnglishLearning by doing 
----------------------------i

DISCOVERY PROJECTS + EnglishExperiential learning 
--------------------------------i

Freinet’s Pedagogie 
------------------------------i

THEMATIC PROJECTS + EnglishProjects with Multiple Intelligences 
----------------------------------------------------i

Eliciting
---------------i
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DISCOVERY GAMES CLIL
----------i

Gamification
---------------------i

4 jarduerako proiektua INGELESEZ LONDRESEN bidaia 
koordinatzailearekin. Historia, Geografia eta Matematikak 
JOLAS MODUAN TALDEKA. Gainera, barne dago LONDON 
EYE eta kultur erakargarri nagusiak ikustea.
Ostatalekua FAMILIETAN/HOSTELETAN/HOTELETAN.

Biologia eta Geologia LANDA IKASKETEN proiektuak 
INGELESEZ goizez eta ABENTURA ekitaldiak arratsaldez. 
BERTAKO irakasleekin.
Ostatua EGOITZETAN, bertako beste haurrekin batera 
antolatutako GAU JAIALDIEKIN.

Proiektuak LONDRESEN, aldi berean INGELESA eta 
bestelako IRAKASGAIAK hobetzeko. 100 jarduera desberdin 
baino gehiago aukeratzeko, BERTAKO irakasleekin (Artea, 
Historia, Politika, Legeak eta Finantzak, Zientziak, 
Ingeniaritza,  Teknologia, Arte Plastikoak, Diseinua, Moda, 
Literatura, Zinea, Musika, Antzerkia eta Kirolak), kultur 
erakargarri nagusiak ezagutuz.
Ostatalekua FAMILIETAN/HOSTELETAN/HOTELETAN.

THEMATIC PROJECTS

INTEGRAZIO astea IKASTETXE BRITAINIAR edo IRLANDAR 
batean, bertako haurrekin batera parte hartuz beren 
eskoletan eta jardueretan.
Ostatalekua FAMILIETAN edo EGOITZETAN.

INTEGRATIONS

ECOLOGY + ADVENTURE PROJECTS Learning by doing 
----------------------------i

CLIL
----------i

Projects with Multiple Intelligences 
----------------------------------------------------i

CLIL
----------i

CLIL
----------i

Walking around LONDON
Discovery game
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Aste bateko 6 programa hurbileko lekuetan

Aldi berean INGELESA eta bestelako 
IRAKASGAIAK hobetzeko proiektuak. 
Historia, Geografia, Artea, Zientziak, 
Literatura, Natura eta Kirola BERTAKO 
irakasleekin, kultur erakargarri nagusiak 
ezagutuz.
Ostatalekua HOTELEAN/HOSTELEAN.

KANPAMENDU TEMATIKOAK INGELESEZ 
herrialdetik atera gabe.
Ostatua Kanpamenduko EGOITZAN.

Programa guztiek dute ikaslearentzako Txosten Didaktikoa, eta batzuek baita beren material interaktiboa 
ere paperean edo formatu digitalean jarduerak egiteko.

Hizkuntza zuzendaritza:

YOUR ENGLISH CAMPProjects with Multiple Intelligences 
----------------------------------------------------i

DISCOVERY PROJECTS in NEARBY PLACESProjects with Multiple Intelligences 
----------------------------------------------------i

CLIL
----------i
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BIKAINTASUNA LOGISTIKAN
GARRAIOAK (hegazkinak, autobusak, metroak, trenak eta bertako busak)

OSTATALEKUAK (familiak, hostelak, hotelak)

ZERBITZU BEREZIAK (bazkariak, atrakzioak, museoak, ikuskizunak eta abar)

ZERBITZU BEREZIAK (bazkariak, atrakzioak, museoak, ikuskizunak eta abar)
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INGELESA HOBETZEKO BESTELAKO PROGRAMAK
Do it yourself
Garraio zerbitzuak (hegaldiak, autobusak, trenak, metroak eta abar), ostatalekua (familiak, hostelak edo hotelak) 
eta jolas eta hezkuntza jarduerak nahierara (gidariak, museoak, monumentuak, tailerrak, ikuskizunak, parkeak eta 
abar), ikasgelen alokairua eta aseguruak zure ingeles ikastaroa zuk zeuk garatzeko zure ikasleekin.

Behar baduzu, metodologia aktibo eta kreatiboetan prestatu ere egingo zaitugu udan!

Eskola trukeak
 
Atzerriko ikastetxearekiko harremana zuk zeuk egin baduzu, zure truke lekura iristeko garraioak, aseguruak 
eta egonaldirako osagarriak eskainiko dizkizugu hurbileko hezkuntza intereseko lekuetan.

Trukea egiteko ikastetxerik ez baduzu, atzerriko ikastetxe bat aurkituko dizugu Frantzian, Alemanian, Italian, 
Txekian edo Estatu Batuetan.
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Kultur bidaiak herrialde ingelesdunetara
Egonaldia eta zirkuituak ingelesez ezagutzeko Erresuma Batuko, Irlandako, Maltako, Estatu Batuetako eta 
Kanadako hezkuntza eta turismo interes handieneko eremuetako geografia, historia eta ohiturak.
 

Programa tematikoak ere, esate baterako, Industria Iraultza, Britainiar Inperioa eta Esklabotasuna, Churchill eta 
Bigarren Mundu Gerra, Estilo arkitektonikoak, Ibilaldia Arte Garaikidean barrena, Shakespeare, Dickens, Darwin eta 
Eboluzioa, Erlijio Anglikanoa, Emigratzeak, Brexit, CSI Ikerlari, Erdi Aroko Mundua, Hezkuntza Britainiarra, Harry Potter saio 
berezia, Etnologia Globala, Zu izar bat izan zaitezke eta abar.

Londres Ingalaterrako Erdialdea

Escozia Dublin

Irlandako Hegoaldea Gales

New York Toronto eta Niagara
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BAKARKAKO IKASLEAK

Antola itzazu zure ikastetxean UDAKO EGONALDI AKTIBOAK ETA KREATIBOAK zure ikasleek beren ingelesa hobetu 
dezaten udan.

Udako egonaldiak 

EZ DA BEHARREZKOA TALDEA OSATZEA. Ikasle 1ekin hasita.

Eta zuk haiekin bidaiatzen baduzu, egin ezazu irakasleentzako Experiential Learning ikastaroa Londresen 
BEKArekin.

Ingeleseko ikastaro tradizionalak edo kreatiboak jarduera ugarirekin eta txangoekin. 
Murgiltzeak familian eskolarik gabe. 
Egonaldiak irakaslearen etxean. 
Kanpamenduak bertako haurrekin. 
Proiektu tematikoak ingelesez (CLIL) eskolarik gabe (artea, zinema, dantza, kirolak, antzerkia, 
musika, medikuntza, business, lidergoa, public speaking, abentura eta abar). 
Ikastaro akademikoak ingelesez irakasgaiak lantzeko eta abar.
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BAKARKAKO IKASLEAK
Egonaldi akademikoak ikasturtean zehar
INTEGRAZIO hilabetea, hiruhilekoa, seihilekoa edo urte akademikoa IKASTETXE PUBLIKO EDO PRIBATUAN 
ERRESUMA BATUAN, IRLANDAN, ESTATU BATUETAN edo KANADAN, bertako haurrekin parte hartuz beren 
eskoletan eta jardueretan. Ostatalekua FAMILIETAN edo EGOITZAN.

EZ DA BEHARREZKOA TALDEA OSATZEA. Ikasle 1ekin hasita.

Taldetxo bat baldin baduzu GROUP LEADER bat bidaliko dugu bidaian eta egonaldi osoan beraiekin egoteko, 
esperientziaren bakarkako jarraipena egingo du eta jatorriko ikastetxeko betebeharrak egunean edukiko ditu, 
gurasoentzako zuzeneko kontaktua izateaz gain.
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IRAKASLE, IKASLE ETA GURASOEI LAGUNTZA
Denatravelen ondo asko dakigu ikasle talde baten bidaiak ILUSIOA sortu behar diela ikasleei, baina horrez gain 
haien tutoreak MOTIBATU egin behar ditu eta familiei LASAITASUNA eman. 

Norakoa bilatzeaz eta garraioa eta ostatalekua erreserbatzeaz gain, zenbait JARDUERA programatu behar dira ondo 
pasatzeko eta ikasteko, SEGURTASUNA bermatu behar da eta KALITATEZKO zerbitzua eskaini preziorik hoberenean. 

Gure esperientzia luzeak erakusten digu ikasle taldeen bidaiak arrakastatsuak izan daitezen jolas giroa eta 
kontrola konbinatu behar direla.

Lehentasuna ematen diogu bidaia koordinatzen duen IRAKASLEAREKIKO ARRETARI. Era guztietako 
ERRAZTASUNAK ematen dizkiogu: azkartasuna, informazio argi eta zehatza, eta 24 orduko telefonoa 
ezustekoetarako bidaiak irauten duen bitartean. 

TRATU PERTSONALAREN eta TRESNA TEKNOLOGIKO esklusiboen bidez KALITATEZKO ZERBITZUA eskaintzen 
dugu.

HEZKUNTZA BIDAIEN AGENTE bat izendatuko dugu zentro bakoitzerako, erreserba guztiak 
kudeatzeaz ardura dadin.

Zuzeneko kudeaketak aukera ematen digu BITARTEKARIAK SAIHESTEKO ETA KOSTUAK 
MURRIZTEKO, preziorik hoberenak eta informazioa lehen eskutik lortzeko.

Gure programa informatiko esklusiboari esker, AURREKONTUAK NEURRIRA egiten ditugu eta 
modu erraz eta eraginkorrean kudeatzen ditugu erreserbak.

Uneoro bermatzen ditugu HITZARTUTAKO BALDINTZAK.

IKASLEETAN ESPEZIALIZATUTAKO ASEGURU hoberenak ditugu, osasun laguntza, istripuak, bidaia ezeztatzea eta 
babes juridikoa estaltzen dituztenak.

Era berean, TALDEAREKIN BIDAIATZEKO BEGIRALE KUALIFIKATUAK kontratatzeaz arduratzen gara irakasleak ezin 
badira ikasleekin joan. 

25 URTEKO ESPERIENTZIA da gure zerbitzuaren bermerik hoberena.
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FINANTZATZEKO LAGUNTZA
Denatravelek prezio egokian eskaintzen ditu programak, guztiz aukerakoak eta doanekoak diren zenbait 
proposamenekin batera, ikasleek beren bidaiarako funtsak bil ditzaten.

Zozketetan eta zenbait artikuluren merkaturatzean oinarritutako laguntza mota horien helburua da nerabearen 
autonomia bultzatzea.

Zozketa txartelak Londresera bidaia egiteko 

Lurrin baliokideen salmenta 

CoachingforTravel proiektu kreatibo eta ekintzailea (gaur egun Madrilgo Komunitatean eta 
Euskadin bakarrik dago abian)  www.coachingfortravel.com







ERANTZUKIZUN SOZIAL KORPORATIBOA
Guztiz sentsibilizatuta gaude eskola komunitatean eragina duten ekonomia, hezkuntza eta gizarte arazoekin. 
Horregatik, orain dela urte batzuez geroztik honako ekintza hauek jaso ditugu gure enpresa politikan:

UDAKO BEKAK INGALATERRAN IKASLE BIKAINENTZAT: DBHko ingeles irakasleek bereizi eta saritu ditzakete 
jarrera pertsonal edo/eta akademiko bikaina erakusten duten ikasleak.

DIRU LAGUNTZA DUEN IRAKASLE PRESTAKUNTZA: Irakasleentzako prestakuntza ikastaroak bakarkako ikasleen 
Hizkuntza Egonaldiekin koordinatuta.

HEZKUNTZA BIDAIAK DOAN IRAKASLEENTZAT: Irakasleek bidaiatu behar den lekuko hezkuntza eta turismo 
zerbitzu aukerak ezagutu ahal izateko, ikasle taldearekin hara joateko motibaturik egon daitezen. Denatravelek nahiz 
norakoan inplikaturiko zenbait babeslek finantzatzen dituzte bidaia horiek.
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Email bidez ere jar zaitezke gurekin 
harremanetan info@denatravel.com 
helbidean.

ANTOLATZEKO EPEAK
Bidaiak nahierara eta oso denbora txikian antolatzeko prest bagaude ere, komeni da Denatravelekin 
elkarrizketak 3 hilabete lehenagotik hastea, hegaldiak prezio onean eskuratu ahal izateko eta ostatuak eta 
jarduerak aukeratu ahal izateko.

Osagai kreatiboa duten hizkuntza bidaien kasuan, komeni da aurreko ikasturtean erabakita izatea egin 
behar den ala ez den (ongi zehaztuta programa, adina eta gutxi gorabeherako ikasle kopurua, zenbat irakaslek 
lagunduko dien eta prezio ia betikoa), zerbitzuak blokeatu ahal izateko eta gurasoei uda baino lehen edo irailean 
ikasturtea hasi bezain laster informazioa emateko.

INFORMAZIOA
Eska iezaguzu bisita aurrez aurrekoa edo birtuala eta guztia azalduko dizugu.

Gure esperientzia kreatiboetan erabiltzen ditugun koadernoak eta tabletak erakutsiko dizkizugu.

Zehaztuko dugu zuen interesak zein diren eta aurrekontua egingo dizugu neurrira, inolako konpromisorik gabe.

Mintzatuko gara? 
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