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INFORMAZIOA

- Zer da
CIVICAN

- Nola irtsi
- Ordutegiak
- Jardueretan

parte hartzea
- Aretoak uztea

eta alokatzea

12

ELKARTASUNA

- Contextos
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Imprescindible
- Foro Isterria

- Diálogos de
medianoche

- Encuentros
CIVICAN

- Animatic’19 -
Animazio
Znemaren
Nazioarteko
Erakusketa

- En clave de #F
- Aula del

pensamiento
- Paisaje sonoro 

14

KULTURA
22

- La incubadora –
Hezkuntza
Eremua

- Jakin mina
2019-2020

NafarroanHEZKUNTZA
38
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- Escaparate de
lecturas

- Tertulias
literarias

- Guía de lectura
- Programa

biblioteca
escuela

- Conoce tu
biblioteca

- Leer con los
cinco sentidos

- De viva voz
- #Biblioteca,
#Territoriojoven

- 0.99

- Mi primera vez
- Familia a
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- ArtLAB
- (Re)pensar la

ciudad que
habito

- La hora del
cuento

OSASUNA ETA
ONGIZATEA

42

FAMILIAK
44

LIBURUTEGIA
52
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Ez ezazu
galdu!

Actividades otoño 2019 EUSKERA:Maquetación 1  26/09/19  12:23  Página 5



6

ur
ria

ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA

1

TIEMPO DE CÓMIC 53 or.
Urriaren 31ra arte

TERTULIAS 
LITERARIAS 56 or
18:00 Ítaca: mujeres entre
siglos

2

LA HORA DEL 
CUENTO 50 or
18:00 Cuentos desafinados

MALACATÚ 59 or
16:15 (2017an jaiotakoak)

28

TOPAKETA 43 or
19:00 Saber alimentarse
para saber vivir y prevenir la
obesidad

29

TOPAKETA 16 or
19:00 La acción del hombre y
los recursos naturales

TERTULIAS 
LITERARIAS 57 or
18:00 Mirador de cuentos.
Voces femeninas africanas

30

EN CLAVE DE #F 32 or
19:30 Ganbera musikako 1.
kontzertua

21

DE VIVA VOZ
64. or. 18:00

22

TOPAKETA 39 or
19:30 Más escuela y menos
aula

TERTULIAS 
LITERARIAS 57 or
18:00 Liburuz liburu:
Hegoafrika ertzetik

23

AULA ABIERTA 34 or
19:30 Printze txikia, III. atala

14

TOPAKETA 15. or
19:00 Acción por el clima

15
CONOCE TU 
BIBLIOTECA 62 or
18:00 Visitas guiadas para
docentes
TOPAKETA 26 or
19:30 Juan Cruz

16

EN CLAVE DE #F 33 or
19:30 NOSen 2. zikloko
entzunaldi gidatuak

LA HORA DEL 
CUENTO 50 or
18:00 Aritza Ipuinak

7

TOPAKETA 43 or
19:00 Tratamientos
avanzados para el Parkinson

DE VIVA VOZ
64. or. 18:00 8

TERTULIAS 
LITERARIAS 56 or
18:00 Café con libros: tres
mujeres, tres visiones

CONOCE TU 
BIBLIOTECA 62 or
18:00 Bisita gidatuak
liburutegira

9
LABORATEGIA 
SOCIAL 17 or
17:00 Welcoming rite
Azteazkean otsailaren 19ra arte

LA HORA DEL 
CUENTO 50 or
18:00 Matrioska se 
siente sola

LA HORA DEL 
CUENTO 50 or
18:00 Cuentos en cápsulas

LA HORA DEL 
CUENTO p.50
18:00 E-motions.com

MALACATÚ 59 or
16:15 (2017an jaiotakoak)

DE VIVA VOZ
64. or. 18:00

DE VIVA VOZ
64. or. 18:00

MALACATÚ 59 or
16:15 (2016an jaiotakoak)
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urria-abendua 2019 egutegia

OSTEGUNA OSTIRALA LARUNBATA IGANDEA

3 4

ENCUENTRO 23 or
23:30 Carlos Zanón

EL VIERNES...TBO
58 or 18:00

5

LABORATEGIA 49 or
18:00 Poblado Yanomani

6

10 11

EL VIERNES...TBO 58 or
18:00

12 13

17

TOPAKETA 43 or
19:00 ¿Cómo sé que mi
sueño es de calidad?

18

EL VIERNES...TBO 58 or
18:00

19

LABORATEGIA 47 or
18:00 Margo pendulua

20

24

RECORRIDO 
TEATRAL 63 or
21:30 Biblioteca de noche

25

EL VIERNES...TBO 58 or
18:00

26 27

31

BUCCLUB 59 or 19:00

JOKO-TK 65 or
17:00etik 21:00etara

BUCCLUB 59 or
19:00

BUCCLUB 59 or
19:00

BUCCLUB 59 or
19:00

JOKO-TK 65 or
17:00tik 21:00etara

JOKO-TK 65 or
17:00etik 21:00etara

JOKO-TK 65
17:00etik 21:00etara
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az
ar

oa
ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA

25

DE VIVA VOZ
64 or 18:00 

26

TERTULIAS 
LITERARIAS 57 or
18:00 Mirador de cuentos.
Voces femeninas africanas

27

EN CLAVE DE #F 32 or
19:30 Ganbera musikako 2. 
kontzertua
AULA ABIERTA 35 or
19:30 Printze txikia, VIII. atala

18

TOPAKETA 34 or
19:30 Filosofiaren Eguna

19
PROYECCIÓN 16 or
19:00 Gracias por la lluvia

20

EN CLAVE DE #F 33 or
19:30 NOSen 4. zikloko
entzunaldi gidatuak

11 12
TERTULIAS 
LITERARIAS 20 or
África. Mujeres y sociedad

13
ANIMATIC 27-30 or
10:00 Animatic Industry
16:30 Enseñando con animación
18:00 Teherán Tabú
20:00 En corto 1 

4

ERAKUSKETA 18 or
Inaugurazioa eta bisita 
gidatua: África en Navarra:
imprescindibles

CONOCE TU 
BIBLIOTECA 62 or
18:00 Visitas guiadas 

5
TOPAKETA 19 or
19:30 Manteros y venta
ambulante en Barcelona

TERTULIAS 
LITERARIAS 20 or
África. Mujeres y sociedadESCAPARATE 

DE LECTURA 20
Autoras africanas
Azaroaren 30era arte.

6

ENCUENTRO 19 or
19:30 Feminismos negros

MALACATÚ 59 or
16:15 (2016an jaiotakoak)

TERTULIAS 
LITERARIAS 20 or
África. Mujeres y sociedad

LA HORA DEL 
CUENTO 50 or
18:00 Alika, mujer bella
africana

LA HORA DEL 
CUENTO 50 or
18:00 Munduari bira
paperezko egazkin batean

ANIMATIC. 54 or
Hasta el 30 de noviembre

LA HORA DEL 
CUENTO 50 or
18:00 Cuentos de txaranga y
pandereta

LA HORA DEL 
CUENTO 50
18:00 Bla, bla, bla, bla, bla...
you better do

CONOCE TU 
BIBLIOTECA 62 or
18:00 Bisita gidatuak
gazteentzat

DE VIVA VOZ
64 or 18:00 

DE VIVA VOZ 64 or 18:00 

DE VIVA VOZ
64 or 18:00 
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urria-abendua 2019 egutegia

OSTEGUNA OSTIRALA LARUNBATA IGANDEA

1

EL VIERNES...TBO 58 or
18:00

2

IKUSKIZUNA 46 or
18:00 Crescendo

3

7 8

TOPAKETA 21 or
Autismo, claves para
intervenir mejor
EL VIERNES...TBO 58 or
18:00

9

ESPECTÁCULO 20 or
19:00 Música y danza

10

14

ANIMATIC 27-30 or
16:30 Enseñando con
animación
18:00 Maquia, una historia
de amor inmortal
20:00 En corto 2

15

TOPAKETA 24 or
23:30 Rosa Regàs

ANIMATIC 27-30 or
11:00 Encuentro
18:00 Experimenta y anima
18:00 Buñuel en el laberinto... 
20:00 En corto 3 

16

ANIMATIC 27-30 or
19:00 Dilili en Paris

ANIMATIC EN FAMILIA
29 or
11:00 y 12:00 Lápices de luz
17:30 Cortos familiares

17

21 22 23
MAHAI INGURUA 36 or
11:00 Mujeres y música
electrónica de vanguardia
KONTZERTUA 37 or
19:00 BeatLove
SAIOA 37 or
20:00 From Hell DJ

24

28 29

EL VIERNES...TBO 58 or
18:00

30

IKUSKIZUNA 46 or
18:00 Jean Pierre, el pirata

ENCUENTRO 21 or
Autismo, claves para
intervenir mejor

HITZALDIA 40 or
17:30 Cuando la
alimentación se convierte en
una obsesión
EL VIERNES...TBO 58 or
18:00

EL VIERNES...TBO
58 or 18:00

BUCCLUB 59 or
19:00

BUCCLUB 59 or
19:00

BUCCLUB 59 or
19:00

BUCCLUB 59 or 19:00

JOKO-TK 65 or 17:00

BUCCLUB 59 or
19:00

JOKO-TK 65 or
17:00tik 21:00etara

JOKO-TK 65 or
17:00tik 21:00etara

JOKO-TK 65 or
17:00tik 21:00etara

JOKO-TK 65 or
17:00tik 21:00etara
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ab
en

du
a

ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA

2

DE VIVA VOZ
64 or 18:00 

3 4

30 31

23 24 25

16

CONOCE TU 
BIBLIOTECA 62 or
18:00 Bisita gidatuak
liburutegira

17

ENCUENTRO 60 or
18:00 Presentación de la
guía de lectura

18

AULA ABIERTA 35 or
19:30 Printze txikia, X. atala
TOPAKETA 39 or
19:30 Cómo diseñar la escuela
del futuro

9

DE VIVA VOZ
64 or 18:00 

DE VIVA VOZ
64 or 18:00 

10 11

EN CLAVE DE #F 33 or
19:30 NOSen 5. zikloko
entzunaldi gidatuak

LA HORA DEL 
CUENTO 50 or
18:00 Océanos de letras

MALACATÚ 59 or
16:15 (2017an jaiotakoak)

MALACATÚ 59 or
16:15 (Nacidos 2017)
IPUINAREN ORDUA 50 or
18:00 Pontxaren istorio eroak

LOS LIBROS 
DEL AÑO 54
Urtarrilaren 18ra arte
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urria-abendua 2019 egutegia

OSTEGUNA OSTIRALA LARUNBATA IGANDEA

5 6

EL VIERNES...TBO 58 or
18:00

7

LABORATEGIA 47 or
18:00 Tejiendo redes

8

12 13

ENCUENTRO 25 or
23:30 Manuel Vilas

EL VIERNES...TBO 58 or
18:00
BUCCLUB 59 or 19:00

CONFERENCIA 40 or
17:30 ¿Cuál es el mejor
sistema electoral?

14

LABORATEGIA 49 or
18:00 Poblado Dogón

15

19 20 21

ESPERIENTZIA 45 or
17:30 y 18:30 Pequeñas
arquitecturas

22

26 27 28 29

BUCCLUB 59 or
19:00

JOKO-TK 65 or
17:00tik 21:00etara

JOKO-TK 65 or
17:00tik 21:00etara
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CIVICAN INFORMAzioa

Nafarroako Kutxa Fundazioaren zentro soziokulturala da, belaunaldien arteko
eta diziplina anitzeko topagune bizi bat, eta helburu du kultura eta hezkuntza
bultzatzea eta aktibatzea, elkartasuna eta gizarte ekintza sustatzea, bai eta
literatura, pentsamendu garaikidea eta iraunkortasun kontzientzia bultzatzen
ere, Nafarroako herritarren parte hartze aktiboarekin.
CIVICANek hainbat gela eta areto ditu: 153 lagunentzako entzunaretoa, li-
burutegi bat bi irakurketa gelarekin, erakusketetarako gune bat, erabilera anit-
zeko lau gela, sukaldea, dantza aretoa, igerileku girotua eta kafetegia.
Urtean zehar hainbat ikastaro eta tailer antolatzen dira, bai eta jarduera kul-
tural, sozial eta hezkuntzakoak edo irakurmena zabaldu eta sustatzekoak ere.
Era berean, bertako espazioak Nafarroako erakundeei eta kolektiboei utzi eta
alokatzen dizkie.

ZER DA CIVICAN?

CIVICAN - Pio XII.a etorbidea, 2.
31008 PK Iruñea - T 948 222 444.

Autobusez. Geltokia gertu duten lineak: 1, 4, 15, 18.
Erabil daitezkeen beste linea batzuk: 8, 9, 10, 12.
Bizikletaz. Aparkalekua sarreran.
Autoz. Aparkaleku publiko bat hurbil.

NOLA IRITSI
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CIVICAN gune irisgarri bat da. Entzunaretoko jarduera guztiak irisgarriak
dira entzumen desgaitasuna duten pertsonentzat, begizta magnetikoaren
bitartez.
Pertsona gorrentzat irisgarriak izan daitezen zeinu hizkuntzako interpreteekin
eta/edo azpitituluekin egingo diren jarduerak dagozkion sinboloekin adierazita
daude.
Eraikin eta erakusketetarako sarrera librea eta doakoa da.
Besterik adierazi ezean, jardueretara* sartzeko gonbidapena eskuratu behar
da, jarduera hasi baino ordubete lehenagotik hasita (gehienez bi gonbidapen

pertsona bakoitzeko; eta jarduera haurrentzat edo familientzat bada, gehienez lau
gonbidapen pertsona bakoitzak).
Hala dagokion jardueretan, izen-emateak urriaren 1eko 09:00etatik aurrera egin
daitezke, Nafarroako Kutxa Fundazioaren Linean (948 222 444), CIVICANen bertan
edo adierazten den sistemaren bidez.
Jardueretan parte hartzeko, beharrezkoa da CIVICANeko datu basean alta emana

egotea. Pertsona oro erregistra daiteke, doan, bere nortasuna egiaztatzen duen do-
kumentu ofizial bat aurkeztuta. Adingabeek amarekin, aitarekin edo legezko
tutorearekin joan behar dute.
*Jarduerak martxoaren 13ko 2/1989 Foru Legeak arautzen ditu, Ikuskizun Publikoei
eta Josteta Jarduerei buruzkoak.

13

Informazio puntua  - Astelehenetik larunbatera, 09:00-21:00. 
Programazio bulegoa  - Astelehenetik ostiralera, 9:00-14:00 eta 17:00-20:00. 
Liburutegia (+ 12 urte)  - Astelehenetik ostiralera, 09:00-14:00 eta 16:00-21:00.
Larunbatetan, 9:00-14:00. 
Haur Liburutegia (0 - 12 urte)  - Astelehenetik ostiralera, 17:00-20:00. Larunbatetan,
10:00-14:00 eta 17:00-20:00.
Oporraldian, astelehenetik larunbatera, 10:00-14:00 eta 17:00-20:00.
Kafetegia  - Astelehenetik ostiralera, 09:30-14:00 eta 16:00-21:00. Larunbatetan,
10:30-14:00 eta 16:00-21:00.

ORDUTEGIAK

JARDUERETAN PARTE HARTZEA

CIVICANek aretoak eskaintzen ditu era guztietako erabileretarako: hitzaldiak, aur-
kezpenak, ikastaroak, bilerak, kontzertuak, jardunaldiak eta biltzarrak.
CIVICANek doan uzten edo alokatzen dizkie aretoak helbide soziala Nafarroako
Foru Erkidegoan duten irabazi asmorik gabeko erakunde, instituzio edo fundazioei.
Aretoak uzteko eta alokatzeko araudia, bai eta eskaera fitxa ere, Nafarroako Kutxa
Fundazioaren webgunean eskuratu daitezke:
www.fundacioncajanavarra.es/es/educacion-y-cultura/civican#cesionalquiler

ARETOAK UZTEA ETA ALOKATZEA
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ELKARTASUNA
jarduerak

Nafarroako Kutxa Fundazioak, gizartearen arloko erakundeekin el-
karlanean, gaur egungo errealitatea lantzen du eta egoeraren diag-
nostikoa egin eta mundu global eta konplexu honen erronketarako
erantzunak proposatzen ditu.

CONTEXTOS

TOPAKETA
Acción por el clima
Urriak 14, astelehena, 19: 00.
Entzunaretoa
> María José Sanz Basque Centre
for Climate Change-ko
zuzendariarekin.
Klima aldaketak eragina du
kontinente eta herrialde guztietan,
eta haietan bizi diren pertsonen eta
komunitateen bizimoduan. Eta
etorkizunera begira, ondorioak
larriagoak izatea aurreikusten da.
Klima ereduak aldatzen ari dira, itsas
maila igotzen ari da, fenomeno
klimatikoak gero eta
muturrekoagoak dira eta berotegi
efektuko gasen igorpenek handitzen
jarraitzen dute.
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ELKARTASUNA
jarduerak

CONTEXTOS

PROIEKZIOA
Gracias por la lluvia: bi
munduren arteko talka
klima aldaketaren
kontrako borrokan
Azaroak 19, asteartea, 19:00.
Entzunaretoa
> Julia Dahr-en Gracias por la lluvia
(Norvegia, 2017) dokumentalean Kisilu
Musy kenyar nekazariaren bizitzako
azkeneko lau urteen kontakizuna egiten da.
Musyk berak, kamera hartu eta grabatu
egin zituen bere herriko bizimodua eta
klima aldaketak bertan dituen ondorio
suntsitzaileak.
Proiekzioaren ostean klima aldaketari
buruz hitz egiteko topaketa egingo da,
Oxfam Intermonek koordinatuta.

TOPAKETA
La acción del hombre y
los recursos naturales
Urriak 29, asteartea, 19:00.
Entzunaretoa
> Juan A. Blanco Vaca, NUPeko ikertzaile
eta Nazio Batuen basoei eta urari buruzko
txosteneko kolaboratzailearekin.
Gizakiak ekosistemen egitura eta
funtzionamendua aldatzen ditu bere
jardueren eraginez. Nekazaritza,
abeltzaintza, basogintza, industria edo
elikaduraren eraginez baliabide naturalak
ustiatzen dira eta horrek eragin zuzena du
ekosistemetan; zentzu horretan,
ekosistemak agortzea ere eragin dezake
giza jarduerak. Baina badaude aukera
jasangarriagoak ere, ekosistemak haien
mugak errespetatuz erabili ahal izateko.
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ELKARTASUNA
jarduerak

LABORATORIO SOCIAL
Welcoming rite
Urriaren 9tik otsailaren 19ra. 4. gela
> 16-25 urteko migratzaileentzat. Asteazkenetan, 17:00-19:00.
Nahi duenak parte har dezake, posta elektronikoz (sara.ramos@cear.es edo
nadiazakharova@cruzroja.es) izena emanda.
Plazak: 25
Kolaboratzaileak: La Faktoria Choreographic Center, CEAR Nafarroa eta
Nafarroako Gurutze Gorria.
Gune honetan, gazte migratzaileen ahalduntzea eta gizarteratzea bultzatzen
duten balioak landuko dira. Dantza eta gorputz ariketa baliatuz, konfiantza,
autonomia eta norberaren kontzeptu positiboa bultzatzen dituzten
esperientziak sustatuko dira, pertsonaren osotasuna elikatzeko
helburuarekin.

Nafarroako Kutxa Fundazioak bultzatutako esku hartze sozialerako
programa, arazo sozial berriei modu espezifikoan erantzuteko
bizikidetza eta elkartasun modu berriak bultzatzen dituzten
ekintzen bidez.

PERIFERIAS
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ELKARTASUNA
jarduerak

ERAKUSKETA
África en Navarra:
imprescindibles
Azaroaren 4tik 30era. Atartea
> Argazki erakusketa honetan,
Nafarroara bizi baldintza hobeen bila
etorri diren Saharaz hegoaldeko
herritarren bizimodua bildu da, eta
agerian uzten du etorkinok beren
nortasuna eta ohiturak mantentzen
dituztela elkarbizitzaren baitan.
Argazkiak Iñigo Aranguren Osinaga,
Jesús Blanco González eta Marian
Pascual Recalde África Imprescindibleko
kolaboratzaileek egin dituzte. Tamaina
desberdinetako argazkiak dira, oso
koloretsuak, eta baikortasuna eta
aurrerabide pertsonala eta soziala
islatzen dira denetan.

África Imprescindible partzuergoarekin lankidetzan egindako pro-
grama. Afrikako aktualitatea ezagutzeko konferentziak, erakusketak
eta literatura.

ÁFRICA IMPRESCINDIBLE

ERAKUSKETAREN
INAUGURAZIOA
ETA BISITA
GIDATUA
Azaroak 4,
astelehena, 19:00 
Atartea
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ELKARTASUNA
jarduerak

TOPAKETA
Manteros y venta
ambulante en
Barcelona
Azaroak 5, asteartea, 19:30.
Entzunaretoa
> Bartzelonako Saltzaile Ibiltarien
Sindikatuko ordezkarien parte
hartzearekin.
Migratzaileek bizi baldintza hobeak lortu
nahi dituzte, beren zirkulatzeko
askatasuna oinarri hartuta. Kalean lan
egiten dute saltzaile ibiltari gisa, jarduerak
egiten dituzte, enpresak sortzen eta
garatzen dituzte, baina, nor dira? Nola
antolatzen dira?

TOPAKETA
Feminismos negros
Azaroak 6, asteazkena, 19:30.
Entzunaretoa
> Antoinette T. Soler Garapenerako
Fundazioko feminismo beltzen
irakaslearen parte hartzearekin.
Afroféminas online komunitate bat da,
afrikarren ondorengo diren emakume
beltzak biltzen dituena, eta haren xedea da
zintzotasunez eta modu eraikitzailean
emakume beltzen konplexutasun,
inguruabar eta bizimoduari buruz hitz
eginaraztea, horretarako iritzia,
kazetaritza, literatura eta olerkia baliatuz.
Emakumeon asmoa da hezi, inspiratu eta
entretenitzea. 

ÁFRICA IMPRESCINDIBLE
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ELKARTASUNA
jarduerak

IKUSKIZUNA
Musika eta dantza
Azaroak 9, asteartea, 19:00.
Entzunaretoa-Atartea
> Baobab Danza konpainiak Afrikako
dantza tradizionalen errepertorio
zirraragarri bat eskainiko du, zuzeneko
musikarekin eta ahotsarekin festa afrikar
bat bailitzan, bai eta Afrikako dantza
garaikideko ikuskizun bat ere. Iruñeko
afrikar musikariek ere parte hartuko dute
ikuskizunean.

TERTULIAS LITERARIAS
África. Mujeres y
sociedad
Azaroak 5, 12 eta 19 (astearteak). 
1. gela
> Sonia Fernández Quincoces Literafricas
blogaren editoreak koordinatuta.
Klubetako kide izateko eta hizketaldietan
parte hartzeko, liburutegian izena eman
behar da.
CIVICANeko irakurketa klubetan afrikar
jatorriko lanak irakurri eta haiei buruz hitz
egiten da, ikuspuntuak partekatuz.
Oraingo honetan aukeratu diren lanak
erlazionatzen dituen gaia hau da:
emakumearen papera gizartean.

Azaroak 5, asteartea:
Quédate conmigo, de Ayobami Adebayo
(Café con libros)
Azaroak 12, asteartea:
Mi carta más larga, de Mariama Bâ (Ítaca)
Azaroak 19, asteartea:
Soweton kondatuak de Ellen Kuzwayo
(Liburuz liburu)

ESCAPARATE DE LECTURA
Autoras africanas
Azaroaren 4tik 30era. Liburutegia
> Liburutegian Afrikako emakume idazleen
lan azpimarragarrienak aurkeztuko dira;
itzuli eta Estatuan argitaratu direnak, hain
zuzen. Oraingoz ez dira horrelako lan asko
argitaratu, baina ugaritzen ari dira eta
eskaintzen duten ikuspegia berezia da,
ezinbestekoa Afrikako sorkuntza lana
ezagutzeko.

ÁFRICA IMPRESCINDIBLE

Actividades otoño 2019 EUSKERA:Maquetación 1  26/09/19  12:23  Página 20



21

ELKARTASUNA
jarduerak

Nafarroako Kutxa Fundazioaren hezkuntza bereziko Isterria ikastetxeak
desgaitasun intelektualaren inguruan hausnartzeko topagune bat
proposatzen du.
Foro honen bidez, irakaskuntza eta ikaskuntza prozesuak hobetzeko
hezkuntza estrategia berriak proposatu nahi dira, hezkuntza premia
bereziak dituzten pertsonei zuzenduta.

ISTERRIA FOROA

TOPAKETA
Autismo, claves
para intervenir
mejor
Azaroak 8 (ostirala) eta 9
(larunbata). Entzunaretoa
> Jardunaldi hauetan, autismoaren
espektroko nahasmenduak dituzten
pertsonen ikaskuntza-irakaskuntza
prozesuetan hobeto esku hartzeko
jardunbide egokiak eta tresnak
ezagutuko ditugu. Horretarako,
Estatuko adituen laguntza izango
dugu.
Nahi duen orok parte har dezake,
posta elektronikoz
(foroisterria@isterria.com) izena
emanda.
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KULTURA
jarduerak

Diálogos de Medianoche literaturako bide desberdinetan barneratzen
da, gogoeta egitera edo mundu urrun eta imajinatuetara bidaiatzera
gonbidatzen duten idazleen eskutik
Diario de Navarrarekin lankidetzan egindako programa.
Nahi duenak parte har dezake, gonbidapenak hartuta egun
bereko 09:00etatik aurrera.

DIÁLOGOS DE MEDIANOCHE

TOPAKETA
Carlos Zanón
Urriak 4, asteartea, 23:30.
Entzunaretoa
> Carlos Zanónek gure literaturako
detektibe ospetsuena berpiztu du
hamabost urte geroago: Pepe Carvalho
(Manuel Vazquez Montalbánek sortua
1974an). Egileak nobela beltzari buruz
hitz egingo digu topaketa honetan, bai
eta idazle zenduaren familiak,
argitaletxeak eta agenteek Carvalho
berpizteko bera aukeratu izanak
beretzat izan duen esanahiari buruz
ere. Aurkezlea Carlos Bassas del Rey
Nafarroako Unibertsitateko
Informazioaren Zientzietan doktorea eta
CIVICANeko kolaboratzailea izango da.
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KULTURA
jarduerak

DIÁLOGOS DE MEDIANOCHE

TOPAKETA
Rosa Regàs
Azaroak 15, ostirala, 23:30. Entzunaretoa
> Rosa Regàs (Bartzelona, 1933) Filosofia eta
Letretan lizentziaduna da Bartzelonako
Unibertsitatean. Seix Barral argitaletxean lan egin
zuen, La Gaya Ciencia argitaletxea eta Arquitectura
Vis eta Cuadernos de la Gaya Ciencia aldizkariak
sortu aurretik. 1983tik 1994ra bitarte itzultzaile
gisa lan egin zuen Nazio Batuen
Erakunderako,
Geneba, New York, Washington,
Nairobi eta Parisen besteak
beste. 1994tik 1998ra bitarte
Amerikako Etxeko
Ateneoaren zuzendaria izan
zen. Eleberriak,
kontakizunak, ipuinak,
artikuluak eta bidaia
liburuak argitaratu izan
ditu,
eta 1994an, haren
bigarren eleberria, Azul,
Nadal Sariaren irabazlea
izan zen.
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KULTURA
jarduerak

DIÁLOGOS DE MEDIANOCHE

TOPAKETA
Manuel Vilas
Abenduak 13, ostirala, 23:30. Entzunaretoa
> Manuel Vilas (Barbastro, 1962) poeta eta
kontalaria da. Bere olerki liburuen artetik hauek
azpimarratu daitezke: Resurrección (2005),
Calor (2008), Gran Vilas (2012) eta El
hundimiento (2015).
Eleberri hauek idatzi ditu: España (2008),
Punto de Lectura (2012), Quimera
aldizkariak XXI. mendeko lehen
hamarkadan gaztelaniaz idatzitako
10 eleberri garrantzitsuenen
artean hautatu zuena, Aire
Nuestro (2009, Cálamo Saria),
Los inmortales (2012) eta El
luminoso regalo (2013).
CIVICANen bere azken
eleberria izango du hizpide:
Ordesa (2018).
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KULTURA
jarduerak

Pentsamendugune eta eztabaidagune honetan, zientzia, gizarte eta
kultura arloko hainbat protagonistak etorkizuneko gizarteak aurre
egin beharreko erronka nagusiak partekatzen dituzte ikusleekin

ENCUENTROS CIVICAN

TOPAKETA
Juan Cruz. Los retos 
del periodismo
Urriak 15, asteartea, 19:30. Entzunaretoa
> Juan Cruzek Kultura Kazetaritzaren Sari
Nazionala eta Madrilgo Prentsa Elkartearen
Ohorezko Saria (2017) irabazi ditu. Besteak
beste, El País egunkariko zuzendari laguntzailea
da eta Alfaguara argitaletxearen zuzendaria

izan zen sei urtez. Liburu hauek idatzi ditu:
Retrato de un hombre desnudo,

Ojalá octubre, Muchas veces me
pediste que te contara esos años,

El niño descalzo, Un golpe de
vida eta Primeras personas.

2009an Comillas Saria jaso
zuen, Egos revueltos

liburuarengatik.

Topaketaren gaia eta
izenburua “Los retos
del periodismo”
izango da, eta
hedabideek gaur
egungo munduan
eta informazioaren
gizartean betetzen
duten papera
aztertuko da
bertan.
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KULTURA
jarduerak

Nafarroako Kutxa Fundazioak, Nafarroako Gobernuarekin, Tuterako
Udalarekin eta Navarra Film Commission-ekin lankidetzan, ANIMATIC
animazio zinemaren erakusketa antolatu du. Erakusketak zinema
kategoria horren inguruko filmak, sorkuntza prozesuak eta errealitatea
jendeari hurbiltzea du xede.

ANIMATIC’19 – ANIMAZIO ZINEMAREN
NAZIOARTEKO ERAKUSKETA

En corto 1
- Azaroak 13, asteazkena, 20:00.

CIVICANeko entzunaretoa
- Azaroak 13, asteazkena, 20:15.

Tuterako Moncayo zinema aretoak

En corto 2
- Azaroak 14, asteartea, 20:00.

CIVICANeko entzunaretoa 
Auditorio CIVICAN

En corto 3
- Azaroak 15, ostirala, 20:00.

CIVICANeko entzunaretoa
- Azaroak 15, ostirala, 20:15. Tuterako

Moncayo zinema aretoak

ANIMATIC EN CORTO
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jarduerak

ANIMATIC’19

ANIMATIC EN LARGO

Teherán Tabú
- Azaroak 13, asteazkena, 18:00.

CIVICANeko entzunaretoa
- Azaroak 23, asteazkena, 18:00.

Tuterako Moncayo zinema aretoak
> Zuzendaria: Ali Soozandeh.

Alemania/Austria, 2017. 96’

Buñuel en el laberinto
de las tortugas 
- Azaroak 15, ostirala, 18:00.

CIVICANeko entzunaretoa
- Azaroak 15, ostirala, 18:00. Tuterako

Moncayo zinema aretoak
> Zuzendaria: Salvador Simó Busom. 

Espainia, 2019. 86’España, 2019. 86’ 

Maquia, una historia 
de amor inmortal
- Azaroak 14, osteguna, 18:00.

CIVICANeko entzunaretoa
> Zuzendaria: Mari Okada. Japonia, 2018. 

115’

Dilili en Paris 
- Azaroak 16, larunbata, 19:00.

CIVICANeko entzunaretoa
> Zuzendaria: Michel Ocelot. Frantzia, 

2018. 9 
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Lápices de luz
8-12 urteko haurrak dituzten
familientzako tailerra 
Azaroak 16, larunbata

1. taldea, 11:00-12:00, CIVICAN
2. taldea, 12:00-13:00, CIVICAN
3. taldea, 18:30-19:30, Tuterako
Almirantearen Etxea

10 plaza
El Bombeto-k egindako tailerra
Nahi duenak parte har dezake,
CIVICANen izena emanda

Cortos familiares 
- Azaroak 16, larunbata, 17:30.

CIVICANeko entzunaretoa
- Azaroak 16, larunbata, 18:00.

Tuterako Moncayo zinema aretoak

Enseñando con
animación
DBH-KO IRAKASLEENTZAKO
IKASTAROA
Azaroak 13 (asteazkena) eta 14
(osteguna), 16:30-20:30, 1. gelan 

> El Bombeto-k emandako ikastaroa. 20
plaza. Nahi duenak egin dezake, hemen
izena emanda: http://formacionprofeso-
rado.educacion.na- varra. es/web/

Eskola umeentzako
animazio emankizunak
Iruñea
DBHko 3. eta 4. mailetako eta Batxilergoko
ikasleentzako saioak
Azaroak 14 (osteguna) eta 15 (ostirala),
09:00, 11:00 eta 13:00etan. CIVICANen

Tutera
LH 5-6 eta DBH 1, eta DBH 2-3-4ko
ikasleentzako saioak. Azaroak 13
(asteazkena), 14 (osteguna) eta 15
(ostirala), 11:00etan. Moncayo zinema
aretoetan

Nahi duenak parte har dezake, CIVICANen
izena emanda (948 222 444).

ANIMATIC’19

ANIMATIC EN FAMILIA ANIMATIC EDUCA
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De las 15 pulgadas a
los 20 metros
Azaroak 15, ostirala, 11:00.
3. gela

> ESDIP Arte Eskolaren parte hartzearekin
Batzuetan, desirak bete egiten dira. Baina
horretarako gogor lan egin eta ahalegindu
egin behar dugu. Hala egin du gure gonbi-
datu Víctor L. Pinel-ek, eta ESDIP nazioar-
teko arte eskolatik (Madrilen eta Berlinen
ditu ikastetxeak) nazioarteko ekoizpen
etxe handietara eta 20 metrotik gorako zi-
nema pantailetara iristeko egin duen bidea
kontatuko digu.
Animazio zinema sasoi onean dagoen in-
dustria bat da, eta horren seinale dugu
aurten inoiz baino lan gehiago produzitu
eta aurkeztu direla. Eta parte hartze nazio-
nala ere inoizko handiena izan da aurten.

Pantalla abierta
ANIMATIC
Azaroaren 13tik 16ra. CIVICANeko
atartea
> CIVICANeko atartea espazio ireki bat
izango da, animazioaren mundura gertu-
ratu nahi duten guztiei zabalik egonen
baita. ANIMATICen aurreko edizioetan aur-
keztutako lanetako batzuk proiektatuko
dira, etenik gabe.

Experimenta 
y anima
Azaroak 15, ostirala, 18:00. CIVICA-
Neko atartea
> CIVICANeko atartea espazio interaktibo
bat izango da, non animazioaren munduko
hainbat espezialistak haien lanak aurkez-
tuko dituzten eta nahi duen orok parte
hartzeko moduko jarduerak egingo dituz-
ten.

Azaroak 13, asteazkena, 10:00. CIVI-
CAN entzunaretoa
> Animazio sektorearen alderdi industria-
lenari buruz hitz egiteko proposamena (en-
plegua eta lanbidea).

ANIMATIC’19

ANIMATIC TOPAKETAK ANIMATIC OPEN SPACE

ANIMATIC. 
Panorama de cine 
de animación
Azaroaren 13tik 30era. CIVICANeko li-
burutegia
> CIVICANeko liburutegiko erakustokietan
bertako animazio zinemaren bildumako la-
nik onenak jasoko dira: Europako eta Ipar
Amerikako ekoizpenak, Japoniako animea,
film luzeak edo serieak (adin guztietarako
egokiak).

ANIMATIC BIBLIOTECA

ANIMATIC INDUSTRY
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jarduerak

Nafarroako Kutxa Fundazioak eta Baluarte Fundazioak kontzertu
ziklo bat antolatu dute elkarlanean, Nafarroako Orkestra Sinfonikoko
instrumentalistez formazio txikitan gozatu eta, horrela, ganbera
musikaren intimitatean sakontzeko. Gainera, entzunaldi gidatuak
egingo dira NOSen denboraldiko kontzertuetan.

“Klabe armadura: pentagramaren hasieran idatzitako alterazioak, musika
konposizio baten berariazko tonua adierazten dutenak”

EN CLAVE DE #F

Ganbera musikako 1.
kontzertua
Urriak 30, asteazkena, 19:30.
Entzunaretoa

> José Castel: Hirukotea, bi biolin eta biolont-
xelorako. W.A. Mozart: Boskotea, klarinete eta
hari instrumentuetarako, La maiorren, k. 581.
Musikariak: Nikola Takov eta Malen Aranzabal,
biolinak; José Ramón Rodríguez, biola; Carlos
Frutuoso, biolontxeloa; Javier Inglés, klarinetea.

Ganbera musikako 2.
kontzertua
Azaroak 27, asteazkena, 19:30.
Entzunaretoa

> L.v. Beethoven Kuartetoa Op. 18 (4.a) Do
minorren. L.v. Beethoven Kuartetoa Op. 59
(2.a) Mi minorren "Razumovsky". Musika-
riak: Nikola Takov eta Grazyna Romanczuk,
biolinak; Robert Pajewski, biola; Dorota
Pajewska, biolontxeloa.
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NOSen 2. zikloko
entzunaldi gidatuak 
Urriak 16, asteazkena, 19:30.
3. gela

> Henryk Gorecki: Antzinako estiloko hiru konpo-
sizio. Wofgang Amadeus Mozart: Sinfonia kont-
zertantea Mi bemol maiorren, K 297b. Ludwig
van Beethoven: 4. sinfonia, Si bemol maiorren,
opus 60. Solistak: Xavier Relats, flauta; Juan Ma-
nuel Crespo, oboea; Julián Cano, tronpa; José Lo-
zano, fagota. Zuzendaria: Michal Nesterowich

NOSen 4. zikloko
entzunaldi gidatuak 
Azaroak 20, asteazkena, 19:30.
3. gela

> Sergei Prokofiev: Sinfonia kontzertantea,
biolontxelo eta orkestrarako. Felix Mendels-
sohn: 3. sinfonia, La minorren, opus 56, Esko-
ziarra. Solista: Edgar Moreau, biolontxeloa.
Zuzendaria: Yves Abel

NOSen 5. zikloko
entzunaldi gidatuak  
Abenduak 11, asteazkena, 19:30.
3. gela

> Wolfgang Amadeus Mozart: ”Txirula Ma-
gikoa” obertura, K 620. Wolfgang Ama-
deus Mozart: “Misera, dove son”kontzer-
tuko aria, K 369. Ludwig van Beethoven:
“Prometeoren kreaturak” obertura, opus
43. Ludwig van Beethoven: “Ah, pérfido”
kontzertuko aria, opus 65. Ludwig van Be-
ethoven: 2. sinfonia, Re maiorren, opus 36.
Solista: Beatriz Díaz, sopranoa. Zuzenda-
ria: Manuel Hernández-Silva

EN CLAVE DE #F
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Filosofiak Pentsamenduaren
Gelan aurkituko du bere ez-
tabaida eta gogoeta gunea,
adituek eta irakasleek ko-
ordinaturiko herritarren par-
te hartzerako foroen baitan.
Programa ANAFIE-Nafarro-
ako Filosofia Elkartearekin
batera landu da.

AULA DEL
PENSAMIENTO

TOPAKETA 
Filosofiaren Eguna
Azaroak 18, larunbata, 19:30.
Entzunaretoa

> Filosofiaren Eguna dela eta, ANA-FIEk
topaketa bat egingo du, nahi duen orori
irekia, zeinean hainbat adituk filosofiarekin
erlazionatutako gaiez eztabaidatuko duten.

AULA ABIERTA 
Printze txikia, III.
kapitulua:
Norbere baitatik
ateratzea
Urriak 23, asteazkena, 19:30. 3. gela

> Andrés Jiménez Filosofian katedradun
eta ANAFIEko kideak koordinatua.
Sarrera doan, edukiera bete arte.
3. kapitulua irakurri ondoren, Pilotuaren
bakardadeaz eta bere baitan biltzeko joe-
raz mintzatuko gara, eta ikusiko dugu
Printze txikiak beste pertsona baten beha-
rrak asetzera behartuko duela eta, era ho-
rretan, aterarazi egingo duela bere baitatik,
bere arazo eta larritasunetik; izan ere, be-
rak nahi duena eman ordez, behar duena
emanen dio.
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AULA ABIERTA 
Printze txikia, VIII.
kapitulua: Arantzak
Azaroak 27, asteazkena, 19:30.
3. gela

> Andrés Jiménez Filosofian katedradun
eta ANAFIEko kideak koordinatua.
Sarrera doan, edukiera bete arte. 
Begirada sakona, ulertzeko gaitasuna:
pertsonen eta gauzen balioa ikusten jaki-
tea, itxuratik eta eragozpenetatik haratago.

AULA ABIERTA 
Printze txikia, X.
kapitulua: Menpeko bat
Abenduak 18, asteazkena, 19:30.
3. gela

> Andrés Jiménez Filosofian katedradun
eta ANAFIEko kideak koordinatua.
Sarrera doan, edukiera bete arte.
Kontrolatzeko grina izango da hizpide (edo
kontrol faltsua, hobe esanda), pertsona
kontrolatzaileekin egotean inor ez dela
eroso eta aske sentitzen. Izan ere, bene-
tako agintaritza ezin da gauzatu inori aske
izatea debekatuta: hori boterea, kontrola,
inposizioa da. Benetako agintariek hazten
laguntzen dute, gora egiteko bultzada
ematen dute.

AULA DE PENSAMIENTO
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Soinuaren eta haren ikerketaren inguruko jardunbide
berriak ezagutzeko gonbidapen bat da. Konposatzeko
printzipio berriak, tradiziotik haratago daudenak eta
generoen arteko hesiak lausotzen dituztenak.

PAISAJE SONORO

MAHAI INGURUA
Mujeres y música electrónica 
de vanguardia
Azaroak 23, larunbata, 11:00. Entzunaretoa

> Ikusgaitasuna da arazoa? Eta, horrenbestez, baita lan ildoetako bat
ere? Hori eta beste gai batzuk izango dira eztabaidagai, honako par-
taide hauekin: Isabel Díaz (Radio3-eko Aún no me he repuesto de la
última noche que pasé contigo irratsaioaren zuzendaria), Ruth Garcia
(From Hell DJ, musika gaietako kazetaria eta aldizkari espezializatue-
tan kolaboratzailea) eta Myriam Fernández (BeatLove musika elektro-
nikoko duoaren kideetako bat).
Eztabaidagai nagusiak izango dira emakumeen ikusgaitasuna, ema-
kumezko erreferente gutxi edo batere ez egotea, eta horrek progra-
mazio artistikoaren ildoak ezartzeko garaian eragiten dituen zailtasu-
nak. Irekia, publiko orokorrari nahiz emakumezko ehundura artistikoari
zuzendua.
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KONTZERTUA
BeatLove
Azaroak 23, larunbata, 19:00.
Entzunaretoa

> BeatLove Sevillako musika elektroni-
koko duo bat da, Benjamin Jiménezek
eta Myriam Fernándezek osatua. Tal-
dearen izenak maitasun eta erritmo le-
herketa batean du jatorria, halaxe ira-
dokitzen du izenak berak eta halaxe
diote taldekideek. Musika pertsonala
eta izaera handikoa sortzen dute, ent-
zuleak bidaia sakon batean murgiltzen
dituena, melodia intimo, testura ingu-
ratzaile eta ahots hunkigarriekin.

SAIOA
From Hell DJ
Azaroak 23, larunbata, 20:00. Kafetegia

> Sarrera doan, edukiera bete arte
Ruth García, ezagunagoa dena From Hell izengoi-
tiaz (Alan Moore-ren eleberri grafiko gurtuaren
omenez aukeratutakoa), sarri ibiltzen zen hiribu-
ruko klub gotikoetan. 2012an Berlinera joan zen
eta 2014an Bartzelonan jarri zen bizitzen. Bertan,
Mots Radio lineako irrati etxea sortu zuen, dizi-
plina anitzeko The 3M Project jarri zuen martxan
Katherine Scholz artista bisualarekin batera, eta
bere abestiak koproduzitzen hasi zen Ivan Smoka,
Tecib, Stauffer edo Ray Mond-ekin batera, bes-
teak beste.

PAISAJE SONORO
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HEZKUNTZA
jarduerak

Nafarroako Kutxa Fundazioak ideiak garatzeko bidea emango duen
hezkuntza eremu bat proiektatu du bere zentro soziokulturalean.
Gunearen helburua gazteen, gurasoen eta hezitzaileen premiak
asetzea da. Horren bitartez lortu nahi da espiritu berritzailea, sormena
eta lan egiteko modu berriak sustatzea, hezkuntza prozesuan inpli-
katuriko eragileen artean jakintza trukatzeko sare bat sortzeko.

LA INCUBADORA - HEZKUNTZA EREMUA

TOPAKETA
Más escuela y menos aula
Urriak 22, asteartea, 19:30. Entzunaretoa
> Mariano Fernández Enguita, Soziologian katedradun
(Madrilgo Unibertsitate Konplutentsean) eta Hiperaula
proiektuaren bultzatzailerekin.
Hiperaula kontzeptu berri bat
da, eta eskolaren
kontzeptu zaharra,
gelan oinarritutakoa,
alde batera uzteko
ideia laburbiltzen
du.
Hiperaula
hierarkiarik
gabeko gune bat
da; irakasleak eta
ikasleak maila
berean daude
bertan. Ez dago
oholtzarik
irakaslearentzat, ezta
arbelik ere. Eta eskolak
jada ez dira ateak itxita,
irakaslekideen kontzeptuari esker:
irakasleek elkarlanean prestatu eta ematen dituzte
eskolak, zereginak banatzen dituzte, espezialitate
desberdinak eta banakako zein taldeko arreta
konbinatzen, eta elkarrengandik ikasten dute.
Ikasgelaren espazioaren inguruan hausnartuko da, leku
bat ez ezik, espazioaren, denboraren eta jardueraren
antolakuntza bat ere badelako, eta baita harremanen
antolakuntza bat ere, gizartearekin eta kulturarekin,
irakaslearekin eta gainerako ikasleekin, objektuekin eta
informazioarekin, eta iraganarekin eta etorkizunarekin
erlazionatzeko.

TOPAKETA
Cómo diseñar
la escuela del
futuro
Abenduak 18, asteazkena,
19:30. Entzunaretoa
> Siro López, sormenean,
hezkuntza espazioetan eta
komunikazioan
espezializatutako
prestatzaile eta artistarekin.
Eskolak ikaskuntzarako,
sormenerako, ikerketarako
eta berrikuntzarako lekuak
dira? Edo ikasleak zenbait
orduz bertan gordetzeko
edukiontziak dira? Espazioek
hezi eta komunikatu egiten
dute, gure hezkuntza eredua
transmititzen dute, eta eredu
horren aldaketaren isla izan
beharko lukete.
Espazioen bidez hezteko eta
komunikatzeko moduaren
inguruan hausnartuko da,
eta espazioek ikaskuntzan
lagundu edo traba egiten ote
duten eztabaidatuko da.
Aztertuko da espazio bat
gatazka iturri izan daitekeela,
bai eta sinergia, ikaskuntza,
ilusio, sormen eta garapen
iturri ere.
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HEZKUNTZA
jarduerak

Nafarroako ikastetxeetako DBHko 4. mailako ikasleei zuzendutako
hitzaldi zikloa. Jakiunde Zientzia, Arte eta Letren Akademiarekin el-
karlanean.
Nahi duen orok parte har dezake, helbide elektroniko honetan
izena emanda: akademia@jakiunde.eus.

JAKIN MINA 2019-2020 NAFARROAN

HITZALDIA
Cuando la
alimentación se
convierte en una
obsesión
Azaroak 22, ostirala, 17:30.
Entzunaretoa
> Marta Cuervo Zapatel, Fisiologia eta
Elikaduran doktorearekin (Nafarroako
Unibertsitatean).
Elikadura osasungarria da pertsona
bakoitzari bere nutrizio premiak asetzeko
behar dituen elikagaiak ematen dizkiona,
kantitate egokian. Baina zenbait
egoeratan elikadura nabarmen
desbideratzen da eredu egokitik, eta,
ondorioz, elikadura eta psikologia
mailako gaixotasunak ager daitezke, hala
nola anorexia eta bulimia (horiek dira
ezagunenak, baina badaude gehiago
ere).

HITZALDIA
¿Cuál es el mejor
sistema electoral?
Abenduak 13, ostirala, 17:30.
Entzunaretoa
> Asunción de la Iglesia Chamarro,
Konstituzio Zuzenbidean doktorearekin
(Nafarroako Unibertsitatean).
Edozein demokrazian, hauteskunde
sistema oinarrizko elementua da.
Parlamentua eta, ondoren, gobernua
osatzeko prozesua hauteskunde sistemak
baldintzatuta dago. Sistemaren
elementuetako batzuk dira hauteskunde
formula (aldagaiei dagokienez
proportzionala nahiz gehiengoen
araberakoa dela ere), hauteskunde
barrutia, zerrendak (irekiak, itxiak,
blokeatuak ala desblokeatuak) edo
hauteskunde muga, eta ahalbidetzen dute
norberaren lehentasunetatik abiatuta
ordezkaritza postuak ezartzea eta,
ondoren, gobernuak osatzea.
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OSASUNA ETA ONGIZATEA
jarduerak

TOPAKETA
Tratamientos
avanzados para 
el Parkinson
Urriak 7, astelehena, 19:00.
Entzunaretoa
> Mari Cruz Rodríguez Orozekin
(Nafarroako Unibertsitateko Klinika).
Parkinsona nerbio sistemaren
gaixotasun bat da, mundu osoan
1.000 pertsonatik 2ri eragiten diena.
Mugimendu nahasmenduak
tratatzeko modua aldatu egin da eta
hitzaldi honetan tratamendurik
aurreratuenak aztertuko dira.

TOPAKETA
Saber alimentarse 
para saber vivir y
prevenir la obesidad
Urriak 28, astelehena, 19:00.
Entzunaretoa
> Francisco Javier Salvador (Nafarroako
Unibertsitateko Klinika) eta Laura Olazarán
dietistarekin.
Obesitatea epidemia bihurtu da XXI.
mendean. Eta hari aurre egiteko lehen
urratsa hezkuntzan datza, ongi elikatzen
jakin dezakgun.

TOPAKETA
¿Cómo sé que mi
sueño es de
calidad?
Urriak 17, osteguna, 19:00.
Entzunaretoa
> Arantza Campo eta Elena
Urretarazu, Nafarroako
Unibertsitateko Klinikako
espezialistekin.
Behar beste lo egiten dut? Nola jakin
dezaket ongi lo egiten ote dudan?
Patologiaren bat dut? Galdera horiei
eta beste batzuei erantzungo diete
Nafarroako Unibertsitateko Klinikako
Loaren Unitateko bi espezialistek 

Behar bezala informatuta egotea eta prebentzioa funtsezkoak dira
geure burua eta gainerakoak zaintzeko. Medikuntzaren hainbat
arlotako espezialistek bizi ohitura osasungarriak, prebentzioa, au-
rrerapen medikoak, tratamendu berriak eta beste gai batzuk jorratuko
dituzte.

0.99

DIETA MEDITERRÁNEA
Urriak 29, asteartea, 19:00-21:00.
Sukaldaritza gela
Informazio gehiago
ikastaroen eta tailerren programan.

TAILERRA
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FAMILIAK
jarduerak

ESPERIENTZIA
Pequeñas
arquitecturas 
Abenduak 21, larunbata,
17:30 eta 18:30.
3. gela
> Mugimendu antzerkia/Antzerki
mugikor baten proposamena, 6
hilabete eta 3 urte bitarteko haurrak
dituzten familientzat.
María Escobar konpainia
Emanaldiko plazak: 30 pertsona (15 haur eta 15 heldu)
Lan honek bidaia bat proposatzen du, ibilbide bat, emandako
pausu bakoitzean hazteko eta bizitzeko leku politak sortzeko
aukera emango digun espazio bat. Bizitoki bilakatuko diren
arkitektura txikiek kabi eta aterpe gisa balioko dute.
Haurtxoentzako mugimendu antzezlan bat da, non espazioa, argia,
mugimendua eta soinua bidelagun diren.

Nafarroako Kutxa Fundazioak haur txikientzako proposamen esze-
nikoak eta murgiltze esperientziak eskaintzen ditu, 6 hilabetetik
gorako haurrak dituzten familientzako sormen elkargune batean.

MI PRIMERA VEZ
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jarduerak

IKUSKIZUNA
Crescendo
Azaroak 2, larunbata, 18:00.
Entzunaretoa
> Musika, dantza eta antzerki
proposamena, 3 eta 10 urte bitarteko
haurrak dituzten familiei zuzendua.
Rescoldos y Musas y Fusas konpainia
Bizitza pertsona guztiok egiten dugun bide
bat da. Eta bide horretan, hainbat paisaia,
bizipen eta uneren bidez, norbere
buruarekin edo barruan dugun
munduarekin bat egin dezakegu, bai eta
pertsona osatzen duen emozio sorta
anitzarekin ere. Batzuk bakardadean
bizitzen ditugu, baina beste batzuk ezin
ditugu bestea gabe bizi. Batzuek ondo
sentiarazten gaituzte, beste batzuek
sufriarazten digute, baina denak dira
beharrezkoak nortasuna, bizitza eta
bakoitzaren ibilbidea eraikitzeko.
Ikuskizun honetan, hozkailuan bizi den
pertsonaia berezi baten eta haren lagun
pianistaren abenturekin gozatzeko aukera
izango dute ikusleek.

IKUSKIZUNA
Jean Pierre, el pirata
Azaroak 30, larunbata, 18:00.
Entzunaretoa
> Antzerkia, txotxongiloak eta maskara
erdia uztatzen dituen proposamena, 5 urte
baino gehiago dituzten haurrei zuzendua
Los sueños de Fausto y Factoría Urogallo
konpainia
Jean Pierrek, zazpi itsasoetako piratarik
gaiztoenak, pertsona ona bilakatzea
erabakitzen du istripu larri bat izan
ondoren. Lagun berri bat azalduko da
orduan, Hugo olagarroa, Jean Pierreri bere
helburua lortzen lagunduko diona.  Baina
dena ez da erraza izango, izan ere,
Malatesta pirataren mamua zelatan
egongo da laino itxiaren artean, eta hori
ekiditen saiatuko da. Lortuko du Jean
Pierrek pertsona ona izatea? Edo
alderantziz, Malatesta berearekin aterako
ote da?

Familiei eskainitako espazio bat da, eta haren helburua da era ludiko
eta pedagogikoan arte adierazpen ezberdinak ezagutzera ematea
formatu eta estilo ezberdinak baliatuz; besteak beste, antzerkia eta
musika.

FAMILIA A ESCENA
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LABORATEGIA
Margo pendulua
Urriak 19, larunbata, 18:00.
3. gela
> Koordinatzailea: Erkuden de Andrés
artista
5 eta 10 urte bitarteko haurrei zuzendua
Plazak: 15
Jarduera euskaraz
STEAM (science, technology, engineering,
arts, mathematics) metodologiatik
abiatuta, laborategi honetan tamaina
ezberdinetako penduluak egingo dira, eta
bakoitzaren mugimendua esperimentatuko
da lan abstraktu eta koloretsu bat sortzeko.
Koloreekin, mugimenduaren indarrarekin
eta grabitatearekin jolastuko da.

LABORATEGIA
Tejiendo redes
Abenduak 7, larunbata, 18:00. Dantza
gela
> Koordinatzaileak: Enela Albert eta Iñigo
Yoldi hezitzaileak
6 eta 10 urte bitarteko haurrei zuzendua
Plazak: 15
Tailer honetan espazioa eraldatuko da, eta
horretarako ekintza bat eta material bat
erabiliko dira. Espazioaren puntu
ezberdinen artean ikus daitekeen
harreman bat sortuko da, marrak
marraztuz ausaz ala ez. Harien ibilbidea
aztertuko da, bai eta hariek pertsonengan
sortzen dituzten espazioak eta
mugimenduak ere. Bizipena beste formatu
eta eskala batzuetara itzuliko da.

Nafarroako Kutxa Fundazioak sormen artistikoa sustatu nahi du.
Haurrek ikuspuntua zabalduko dieten esperientzia berriak biziko
dituzte. Ekintza ludiko eta parte hartzaileak dira, ezagutza berriak
eskuratzea eta jakin-mina sustatzea xede dutenak.
Nahi duen orok parte har dezake, izena emanda.

ArtLAB
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FAMILIAK
jarduerak

Nafarroako Kutxa Fundazioak hiriaren (bir)pentsaketan esku hartzeko la-
borategiak sustatuko ditu, non parte hartzaileek hiria jasangarriago egingo
duten .
Gizakiak naturan bizitzeko dituen zenbait modu erakutsiko zaizkie familiei.
Ikusi ahal izango dute gizakia gai dela inguruarekin orekan bizitzeko,
baliabide naturalak egoki erabiliz. Lurrean modu jasangarrian bizi diren
tribuak erakutsiko zaizkie, eta ondoren, herrixkak sortuko dituzte taldean
lan eginez.
Koordinatzailea: Maushaus, Arkitektura tailerra 4 eta 11 urte
bitarteko haurrak dituzten familientzat Nahi duenak parte har
dezake, aurrez izena emanda
Plazak: 25

(RE) PENSAR LA CIUDAD QUE HABITO
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LABORATEGIA
Poblado Yanomami
Urriak 5, larunbata, 18:00
3. gela
> Yanomamiak Hego Amerikako Amazoniako
oihanean eta mendietan bizi diren herri
indigenak dira. Ez dute buruzagirik,
hamaketan lo egiten dute, eta erabakiak
eztabaida luzeak izan eta gero hartzen
dituzte, denek beren iritzia adierazi ondoren.
Shabonoak hainbat familia sartzen diren etxe
handiak dira, forma zirkularra dute, eta
erdialdean sua, erritualak, jolasak eta
ospakizunak egiten dituzte. Tailer honetan
Shabonoak eraikiko dira, Yanomamien
herrixken egitura errepikatuz.

LABORATEGIA
Poblado Dogón
Abenduak 14, larunbata, 18:00
3. gela
> Dogonak Malin bizi dira, buztinezko
etxeetan. Elkarrizketa luzeak izaten
dituzte, eta ez dira nomadak. Dogonek
garauak biltzen dituzte, eta arkitektura
bereziko eraikinak sortzen dituzte
buztina, egurra, zein lastoa erabiliz;
gainera, ate bereizgarriak erabiltzen
dituzte jarduera bakoitza
ezberdintzeko. Tailer honetan dogonen
herrixka bat eraikiko da, haiek bilatzen
duten harmonia jarraituz/haiek
bezalaxe harmonia bilatuz.
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Cuentos
desafinados
Urriak 2, asteazkena,
18:00. 
> Sergio de Andrésekin

Matrioska se
siente sola
Urriak 9, asteazkena,
18:00. 
> Virginia Senosiainekin

Aritza Ipuinak
Urriak 16, asteazkena,
18:00. 
> Juan Luis Napalekin 
Jarduera euskaraz

Cuentos en
cápsulas
Urriak 23, asteazkena,
18:00.
Liburutegiaren Eguna
dela tarteko
> Sergio de Andrésekin

E-motions.com
Urriak 30, asteazkena,
18:00. 
> Virginia Morionesekin 
Jarduera ingelesez

Alika, mujer
bella africana
Azaroak 6, asteazkena,
18:00. África
Imprescindible (Afrika
Ezinbestekoa)
programa dela tarteko
> Virginia Senosiáinekin

Munduari bira
paperezko
egazkin batean
Azaroak 13,
asteazkena,18:00
> Juan Luis Napalekin 
Jarduera euskaraz

Cuentos de
txaranga y
pandereta
Azaroak 20,
asteazkena, 18:00.

> Sergio de Andrésekin

Bla, bla, bla, 
bla, bla… you
better do
Azaroak 27,
asteazkena, 18:00 
> Virginia Morionesekin
Jarduera ingelesez

Océanos de
letras
Abenduak 11
asteazkena, 18:00. 
> Virginia Senosiáinekin

Pontxaren
istorio eroak
Abenduak 18,
asteazkena, 18:00. 
> Jaione Urtasunekin 
Jarduera euskaraz

4 urtetik gorako haurrei zuzendutako jarduera*. Hitzordu bat
izango dugu astero, liburuetako istorio eta pertsonaia erakarga-
rrienekin Oso gertutik entzuteko istorioak, CIVICANeko haurren
liburutegiko liburuen artean.

* Jarduera hau 4 urtetik gorako haurrei zuzendua dago. Haurrekin batera
doazen helduek eta adin horretatik beherako haurrek liburutegitik kanpo egon
beharko dute saioa amaitu arte. Jarduerak irauten duen bitartean (18:00etatik
19:00etara), liburutegiko langileak arduratuko dira haurrez Liburutegiko ohiko
jarduerak eta zerbitzuak 19:00etatik aurrera berrabiaraziko dira.

LA HORA DEL CUENTO
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FAMILIAK
jarduerak
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LIBURUTEGIA
jarduerak

Liburutegiko erakusleihoetan hainbat argitaletxetako gomendioak
jasoko dira hilero: literaturako berritasunak, gaurkotasuneko irakurgaiak
eta programaturiko jardueretako gaiei buruz gehiago jakiteko obra
sorta bat.
Hiruhileko hau irudiz beterik dator (komikia eta animaziozko zinema),
literatura afrikarrean murgilduko gaitu, eta gainera, urteari amaiera
emateko, liburutegiak eskuratu dituen lan berri azpimarragarrienak
ekarriko ditu.
Erakusleiho bakoitzean jarritako liburuak dagokien irakurketa gidan
jasoko dira, eta hemen kontsultatu daitezke:

ESCAPARATE DE LECTURAS

http://www.bibliotecaspublicas.es/CIVICAN 

Tiempo de cómic
Urriaren 1etik 31ra arte
> Nafarroako komiki Aretoak, aurten X. edizioa ospatzen
duenak/Aurten Nafarroako Komikiaren X. Azoka egingo da,
eta bertako erakusleihoak bunbuiloz eta biñetaz beteko
dira, gure bildumako lan nagusiak aurkezteko.

CÓMIC INFANTIL 
Haurren liburutegia
> Haurrentzako istorioen sorta bat, bilduma
nagusien adibideak eta beste lan ezagun batzuk:
abentura, fantasia, umorea…

JÓVENES ENTRE VIÑETAS
Gazte eta helduen liburutegia
> Hemengo nahiz hango eta atzoko nahiz gaurko
nerabeen istorioak: haien emozioak, arazoak,
lagunak… Bizitza, kultura eta moden gainetik. 

ARTE EN EL CÓMIC
Gazte eta helduen liburutegia
> Pinturarekin harremana duten komikien lagin bat:
koadro ezagunei omenaldia, artearen inguruko
gogoetak eta sortzaile garrantzitsuen biografiak.

Juanjo Guarnidoren Blacksad
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ESCAPARATE DE LECTURAS

Autoras africanas
Azaroaren 4tik 30era. Liburutegiak
> Liburutegian Afrikako emakume idazleen
lan azpimarragarrienak aurkeztuko dira;
itzuli eta Estatuan argitaratu direnak, hain
zuzen. Oraingoz ez dira horrelako lan asko
argitaratu, baina ugaritzen ari dira eta
eskaintzen duten ikuspegia berezia da,
ezinbestekoa Afrikako sorkuntza lana
ezagutzeko.

ANIMATIC. Panorama
de cine de animación
Azaroaren 13tik 30era. Liburutegiak
> Liburutegiko erakusleihoetan bertako
animazio zinemaren bilduma zabaleko
lanik onenak bilduko dira: Europako eta
Ipar Amerikako ekoizpenak, Japoniako
animea, film luzeak edo serieak (adin
guztietarako egokiak).

Los libros del año
Abenduaren 18tik urtarrilaren 18ra
arte.  Liburutegiak
> Gure liburutegiko apalategiek
berrikuntzaz beterik bukatuko dute urtea,
azken hamabi hilabeteetan jasotako lanik
garrantzitsuenak bilduko baitituzte.
Literatura eskaintza anitz bat eskainiko
dugu, gustu eta adin guztietarako.

Pixar
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África, mujeres y sociedad
> Hiruhileko honetan, zenbait solasaldik afrikar letrak aztertuko
dituzte berriro ere ‘África imprescindible’ zikloarekin bat eginez.
Sonia Fernández Quincocesek, ‘Literafricas’ blog-eko editoreak,
horietako zenbait sesio koordinatuko ditu, eta emakumeek afrikar
gizarteetan duten papera aztertuko du, jatorri eta belaunaldi
ezberdinetako emakume idazleen bitartez.
Euskarazko solasaldian, Hegoafrika izango da ildo nagusia, eta,
ziklo honetako begirada femeninoa Olasagarre arbizuarraren
euskaldun begiradarekin konektatzea ahalbidetuko du.

Liburutegiak zortzi irakurketa klub koordinatzen ditu: lau helduentzat
(literatura orokorreko bi –bat euskaraz eta bestea gaztelaniaz–, eta
beste bi espezializatu –literatura historikoa eta bidaiena, eta haur
eta gazte literatura–) eta haur, gazte eta umetxoentzako hiru.
Klubetako kide izateko eta bertako solasaldietan parte hartzeko,
izena eman behar da.

TERTULIAS LITERARIAS
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TERTULIAS LITERARIAS

Café con libros: tres
mujeres, tres visiones
Asteartetan, 18:00. 1. gela
> Genero guztietako helduentzako
literatura/Genero guztietako literatura,
helduentzat. Koordinatzailea: Villar
Arellano
XX. mendeko afrikar feminismoaren lan
klasiko batetik abiatuta, marokoar jatorriko
espainiar baten begirada kritikoa
ezagutuko dugu, eta zikloa Ayobami
Adebayoren gazte ikuspegiarekin itxiko
dugu.
Irailak 17: Mi carta más larga, de Mariama
Bâ.
Urriak 8: El último patriarca, de Najat El
Hachmi.
Azaroak 5: Quédate conmigo, de Ayobami
Adebayo. Quincocesekin eta CIVICANeko
beste irakurketa klub batzuetako
partaideekin batera.

Ítaca: mujeres entre
siglos
Asteartetan, 18:00. 1. gela
> Literatura historikoa eta bidaiena.
Koordinatzailea: Rebeca Erro
Ayobami Adebayo nigerriarrak irekiko du
afrikar emakumezkoen literatura ziklo hau,
eta antzutasunari eta senar-emazteen
arteko gatazkei buruzko liburu bat
erabiliko du horretarako. Jarraian, solasaldi
bat egingo da Sonia Fernándezen eskutik,
eta modernitatearen eta tradizioaren
arteko dikotomia landuko da bertan.
Urriak 1: Quédate conmigo, de Ayobami
Adebayo.
Azaroak 12: Mi carta más larga, de
Mariama Bâ. Quincocesekin eta
CIVICANeko beste irakurketa klub
batzuetako partaideekin batera.

Ilustrazioa: Daud
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Liburuz liburu:
Hegoafrika ertzetik
Asteartetan, 18:00. 1. gela
> Literatura euskaraz. Koordinatzailea:
Ángel Erro
Hegoafrikaren errealitatera hurbilduko
gara ikasturte hasieran. Bi ertz
ezberdinetatik ekinen diogu. Lehenengo
eta behin, nafar bisitari batek apartheiden
osteko egoera nola ikusten duen, lehen
gerturatze moduan, euskaraz gehiegi
landu ez den bidai kronikaren generoa
landuz. Bigarrenik, apartheid egoera
betean sartuko gara, emakume baten
ikuspuntutik, ipuin sorta ederraren bidez.

Elkar bizitzaren bidea

Juanjo Olasagarrek 1997an, Mandela
dagoeneko agintean zegoela, egin zuen
Hegoafrikan barnako bidaia luze eta
sakona, bertan gertatutakoaren berri
bertatik bertara jasotzeko eta ulertarazten
saiatzeko.
UrriaK 22: Mandelaren Afrika, Juanjo
Olasagarre

Bidea eginez
Ellen Kuzwayo Hegoafrikaren bazterketa
instituzionalaren kontrako borrokalaria izan
zen, feminismotik ere izan ere, 70.
Hamarkadatik aurrera. Bere autobiografia
idatzi ondoren, istorio laburrak bildu
zituen, ahozko estiloan, egoera zaharretik
berrirako zubi-lan moduan.
AzaroaK 19: Soweton kondatuak, Ellen
Kuzwayo

Mirador de cuentos.
Voces femeninas
africanas
Asteartetan, 18:00. 1. gela
> Haur eta gazte literatura, helduentzat.
Koordinatzaileak: Villar Arellano eta Sara
Machuca
Afrikar literaturara hurbiltzeko
proposamen bikoitza: lehenengoa,
sortzaile garaikideen bidez; eta bigarrena,
ahozko ondarearen bitartez. Emakumezko
ahotsek hitza hartuko dute, gu afrikar
kontinentera hurbiltzeko haien
ikuspuntutik.

Autoras africanas
Abiapuntu gisa komikiaren munduko
erreferente bihurtu den M. Abouet egile
bolikostarraren lanik ezagunenak hartuta,
emakume afrikarrek sortutako eta itzuli eta
Espainian argitaratutako haur eta gazte
literaturako lanen ikuspegia aztertuko
dugu.
Urriak 29: Aya de Yopougon, Marguerite
Abouet eta Clément Oubrerie.

Oralidad y tradición
Tindufeko errefuxiatu esparruetan jasotako
istorioen bilduma bat buru hartuta, ahozko
kontaketei eta emakumeek egiten duten
igorle lanari eskainitako saio hau
gauzatuko da. Herri literatura erabiliko da
hainbat herriren (sahararra adibidez)
tradizioaren eta nortasunaren ildo nagusi
gisa.
Azaroak 26: Cuentos del erizo, de Ana C.
Herreros.  
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ÁLBUM DE CROMOS DE CÓMIC
INFANTIL
Urriak 4, ostirala, 18:00. Haurren
liburutegia
Nafarroako Komikiaren X. Azoka dela
tarteko, “El viernes… TBO” (Ostiraletan…
TBOa) komikiaren haur klubak haren/bere
azken proiektua aurkeztuko du: kromoen
album bat haurrentzako komikietako
pertsonaia ezagunenen bilduma egiteko.
Taldeak sorkuntza prozesua azalduko du,
eta parte hartzaileak beren istorio
gustukoenetako pertsonaiak ezagutzeko eta
albuma osatzeko kromoak lortzeko aukera
izango dute. Irakurraldien ikasturte berriari
hasiera ona emateko modu berezi bat.

LIBURUTEGIA
jarduerak

TERTULIAS LITERARIAS

El viernes… TBO
Urriaren 4tik abenduaren 13ra,
ostiraletan, 18:00. 1. gela
> Komikien haur kluba, 9 urtetik
aurrera. Koordinatzailea: Sara Machuca
Asterix eta Tintin gustatzen zaizkizu?
Komikietako beste abenturazale batzuk
ezagutu nahi dituzu? Hala bada, hau
da zure lekua, biñeten artean gure
pertsonaia gustukoenei buruz hitz
egiteko, iradokizunak egiteko eta lan
berriak ezagutzeko.
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Bucclub
Ostiraletan. Urriaren 4tik abenduaren
13ra, 19:00. 1. gela 
> Gazteen irakurketa kluba, 12 urtetik
aurrera. Koordinatzailea: María Arbeloa
Ostiral arratsaldetan leku bat gordeko

dizugu liburutegian; espazio bat, aisialdiaz
gozatzeko eta zure zaletasunak zu
bezalakoekin partekatzeko. Zinema,
musika, manga, sare sozialak eta askoz ere
gehiago egongo dira astero zure zain.

Malacatú 
Asteazkenetan, 16:15-17:00. Haurren
liburutegia.
> 2016. eta 2017. urteetan jaiotako
haurrentzako eta haien familientzako
irakurketa kluba. Koordinatzailea: Iñaki
Carretero
Liburutegiak ipuinez gozatzeko leku bat; bi
talde istorio, bizipen, orrialde eta algarak
elkarbanatzeko; bi klub formulen eta
erritmoen artean liburuak ezagutzeko: “Fi,
fa, fu
¡malacatú!”.
Programari jarraipena emate aldera, iazko
edizioan parte hartu zutenek lehentasuna
izango dute taldeetan sartzeko. Inskripzio
berriak dauden plazen arabera bideratuko
dira. Informazio gehiago liburutegian.

2 urteko taldea (2017an jaiotakoak
Urriak 2: Liburuak, nire lagunak.
Horrela “irakurtzen” dut, horrela
kontatzen dut, horrela jolasten dut.
Gustuak eta ohiturak.
Urriak 30: Ñam, ñam.
Beldar txiki tripontzia eta dastatzeko
beste ipuin batzuk.
Abenduak 11: Nik nahi dut!
Oparitzeko liburuak. Gure urteroko uzta.

3 urteko taldea (2016an jaiotakoak) 
Urriak 9: Asma ezazu zenbat maite
zaitudan, amodio ipuinak eta hartzaren
besarkadak 
Azaroak 6: Buh!
Ipuinetako munstroak, aliatu
beldurgarriak.
Abenduak 18:Nik nahi dut!
Oparitzeko liburuak. Gure urteroko uzta.
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CIVICAN liburutegiak bere urteko gida aurkeztuko du, urteko argitalpen
onenen laburpen batekin. Generoaren eta adinaren arabera taldeka-
tutako berrehundik gora izenburuk osatutako eskaintza zabala, bertan
aukeratu ahal izateko irakurgai gustukoenak: ipuinak, poemak,
saiakerak, komikiak, album irudidunak...
Aurkezpena egin ondoren, hitzaldiak erakusleihoen aurrean jarraituko
du: aukera ezin hobea liburu artean solasean aritzeko eta iradokizunak
elkarbanatzeko.
Sarrera doan, edukiera bete arte

GUÍA DE LECTURA

TOPAKETA
Irakurketa gidaren aurkezpena
Abenduak 17, asteartea, 18:00.
3. gela
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PROGRAMA BIBLIOTECA-ESCUELA  

Bienvenidos 
a los cuentos · 
Ongi etorri ipuinetara
HAUR HEZKUNTZA
11:30. Haurren liburutegia (60 minutu)
(gazteleraz eta euskaraz)
> Pertsonaia oso berezi batek liburutegia
nolakoa den erakutsiko die txikienei.

Mezu ezkutuak
BIGARREN HEZKUNTZA
08:30. Gazte eta helduen liburutegia
(90 minutu) (gaztelaniaz eta euskaraz)
> Proposamen ludiko bat liburutegia
ezagutzeko, eskaintzen dituen aukerak
ezagutzeko, eta bertan moldatzen
ikasteko.

Liburu detektibeak
LEHEN HEZKUNTZA: 
2. MAILATIK 6.ERA
09:30. Haurren liburutegia (90 minutu)
(gaztelaniaz eta euskaraz)
> Pista jolas zirraragarri bat liburutegia
ezagutzeko eta informazioa bilatzen
ikasteko.

CIVICAN liburutegiak ikasturtean zehar ikastetxeei zuzendutako
jarduera didaktikoen programazio berezi bat garatzen du, lankidetza
bide gisa, liburutegiko baliabideak ezagutarazteko eta haurren eta
gazteen artean irakurtzeko ohitura sustatzeko.
Jarduera horietan parte hartzeko beharrezkoa da
ikastetxe bakoitzaren izen ematea bideratzea libu-
rutegiko webgunearen bitartez:
www.bibliotecaspublicas.es/CIVICAN 
Ikastetxe bakoitzeko lau talde gehienez.
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CONOCE TU BIBLIOTECA  

PRESTAKUNTZA JARDUERA
Bisita gidatuak
liburutegira
Urriak 7, azaroak 4 eta abenduak 16
(astelehenak), 18:00.
Gazte eta helduen liburutegia
> Gazteei eta helduei zuzendua.
Koordinatzailea: Lorena Gil
Ibilbide bat liburutegiko sailetan barrena,
funtsa antolatzeko eta katalogoetara
sartzeko sistema eta zerbitzuen
funtzionamendua ezagutzeko Informazio
osagarria emango da idatziz

PRESTAKUNTZA JARDUERA
Irakasleentzako bisita
gidatuak
Urriak 15 eta azaroak 19 (astearteak),
18:00. Liburutegiak
> Hezkuntza ziklo guztietako irakasleei
zuzendua. Koordinatzailea: Villar Arellanok
Topaketa talde txikitan egingo da (4 edo 5
irakasle), ezagutzeko zer hezkuntza
baliabide eskaintzen dituen liburutegiak,
nola erabil daitezkeen eta zer aukera
didaktiko dauden. 

Liburutegiak eskaintzen dituen aukera guztiak eza-
gutzeko eta bertako baliabideak erabiltzen ikasteko
programa bat.
Parte hartze librea, CIVICANen izena emanda, 948
222 44 telefonoan edo webgunean

http://www.bibliotecaspublicas.es/CIVICAN
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Liburutegiaren ohiko funtzionamendua hausten duten proposamenak;
orriak irudi, soinu, usain, testura, zaporeekin… konbinatzen dituzten
irakurketak. Gonbidapen bat, literaturak beste hizkuntza eta plazer
batzuetara eraman zaintzan. Bazatoz?
Nahi duenak parte har dezake, izena emanda.

LEER CON LOS CINCO SENTIDOS

RECORRIDO TEATRAL
Biblioteca de noche  
Urriak 24, osteguna, 21:30. Gazte eta helduen liburutegia
> Liburutegien Eguna gaueko proposamen berezi batekin ospatuko
dugu: “Gaueko Liburutegia” ibilbide dramatizatu bat izango da
liburutegiko korridoreetan, irakurketa geletan eta eraikineko beste
espazio literario batzuetan barrena. Bertan, liburuekin eta
irakurketarekin lotura duten egoerak antzeztuko dituzte hainbat
pertsonaiek, parte hartzaileak harrituta utziz eta zirikatuz.
Esperientzia kutun eta sekretua izango da, irekiera ordutegitik
kanpo egingo baita, misterioz eta
konplizitatez beteriko giro batean.
Ibilbideak pentsatzera garamatza,
zein den liburutegien esanahia
eta nolako harremana dugun
haiekin. Kulturaren zaindari
diren eraikin publikoak dira,
eta barruan duten edukia
aktibatu egin behar da
bizitza izan dezan. Gaueko
ibilaldi horretan galderak
sortuko dira, hola nola:
baliagarria da liburutegia?
Zer da eta zertarako balio
du? Nor da liburutegia?
Gaueko liburutegi horretan
dramatizazio bat biziko
dugu, zeinean ikusleari eta
liburutegiari berari liburuen eta
irakurleen arteko elkargune
berriak iradokiko zaizkien.
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DE VIVA VOZ

DE VIVA VOZ  
Urriaren 7tik abenduaren 16ra
(astelehenak), 18:00. Haurren
liburutegia
> 4 urtetik gorako haurrentzat, sarrera
dohain edukiera bete arte.
Irakurketa sustatzeko programa bat da, eta
bere helburua da haurrei testu onenak
erakustea heldu baten ahotsaren bitartez.
Gertuko elkargune bat da, non hitzak
bizirik dauden eta liburu baten
erakargarritasun guztia erakusten den.
Boluntarioz osatutako talde bat,
liburutegiko lantaldeak aholkatuta,
irakurketak egiteko txandakatuko da:
ipuinek eta poemek soinua jarriko diete
liburutegiko astelehenei.

¿DESDE DÓNDE LEO YO?
Azaroak 22, ostirala, 17:00-
21:00, eta azaroak 23,
larunbata, 09:30-13:30. 1.
gela
Pep Durán liburu saltzaile eta
narratzailearekin
De viva voz (Boz goran)
programako boluntarioei eta
interesa duten guztiei
zuzendua.
Parte hartze librea, izena
emanda.
Haurrentzako testuak boz
goran irakurtzeko tailerra.
Hainbat alderdi landuko dira,
besteak beste: gorputza
tresna igorlea dela ohartzea,
arnasketa, ahotsaren
modulazioa, begirada,
komunikazio gaitasuna
areagotzeko teknikak,
testuetako irudien erabilera,
espazioaren egokitzapena eta
denboraren kontzientzia.

TAILERRA
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Nerabeei eta gazteei zuzendutako proposamen multzoa.

#Biblioteca, #TerritorioJoven

JOLASAK
Joko-TK, aventura y
juego para compartir  
Urriaren 4tik abenduaren 13ra
(ostiralak), 17:00-21:00. 1. gela
> 10 urtetik gora
Ez galdu proposamen hau: talde txikitan
partekatzeko jolas bilduma bat, ostiral
arratsaldetarako.
Ikusi katalogoa
(www.bibliotecaspublicas.es/civican
webgunean ere), aukeratu zure jokorik
gustukoena eta erreserbatu mahai bat (edo
egin talde bateko kide). Zure zain gaude!

TERTULIA LITERARIA
BUCCLUB  
Urriaren 4tik abenduaren 13ra
(ostiralak), 19:00-20:00. 1. gela 
> Gazteen irakurketa kluba, 12 urtetik
aurrera. Koordinatzailea: María Arbeloa
Ostiral arratsaldetan leku bat gordeko
dizugu liburutegian; espazio bat, aisialdiaz
gozatzeko eta zure zaletasunak zu
bezalakoekin partekatzeko. Zinema,
musika, manga, sare sozialak eta askoz ere
gehiago egongo dira astero zure zain.
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