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ZER DA CIVICAN?

Nafarroako Kutxa Fundazioaren zentro kulturala 
da, pentsamendu eta kultura partekatuko gune bat, 
eta helburu du Nafarroako kultura eta hezkuntza 
ekosistema bultzatzea eta aktibatzea, elkartasuna 
eta gizarte ekintza sustatzea, jasangarritasun 
kontzientzia indartsuarekin, herritarren parte hartze 
aktiboa bermatzeko.

Belaunaldien arteko lankidetzarako eta elkartzeko 
espazio ireki bat da, eta bertan askotariko 
pertsonak elkartzen dira, gaur egungo arazo 
sozial eta kulturalei erantzun espezifikoak emanen 
dizkieten proposamenak garatzeko.

CIVICAN Iruñean dago, eta hainbat gela eta areto 
ditu: auditoriuma, liburutegi bat bi irakurketa 
gelarekin, erakusketetarako gune bat, erabilera 
anitzeko lau gela, sukaldea, dantza aretoa, igerileku 
girotua eta, gainera, kafegunea, kanpoaldean 
terraza eta guzti.

Nafarroako Kutxa Fundazioak ikasteko, pentsatzeko 
eta hausnartzeko gune bat proposatzen du; 
ikuspegiak partekatzeko eta errealitatea eta 
errealitatearen erronkak zalantzan jartzeko gunea; 
orainaldia hobeto ulertzeko, iragana ezagutzeko 
eta iraganetik ikasteko, eta etorkizuna amesteko 
gune bat; erabiltzaileek ez ezik, komunitate 
sortzaileak ere funtsezko eginkizuna betetzen 
duten gune bat, betiere hausnarketa kritikoa 
sustatu eta bultzatzeko.
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IZEN-EMATEAK

CIVICANen 2022ko udazkeneko 
Programako ikastaroetan izena 
emateko prozesua zozketa bidez 
izanen da.

Zozketan izena emateko 
epea irailaren 5ean hasiko 
da (astelehena, 09:00etan), 
eta irailaren 7an (asteazkena, 
21:00etan) bukatu; izena emateko 
tokiak: CIVICAN, Nafarroako 
Kutxa Fundazioaren Linean (948 
222 444) edo webgune honetan:  
www.fundacioncajanavarra.es

Erabiltzaile bakoitzak gehienez 
ere 3 izen-emate egiten ahal 
ditu, eta izen-emate bakoitzari 
zenbaki bat esleituko zaio.

Irailaren 9an, ostiralarekin, 
zozketa publikoa eginen 
da CIVICANen, plazak 
adjudikatzeko.

Plaza egokitu zaien zenbakiak 
www.fundacioncajanavarra.es 
webgunean argitaratuko dira, 
eta erabiltzaileei SMS mezu bat 
bidaliko zaie.

Plaza egokitu zaienei irailaren 
15etik aurrera kobratuko zaie 
dagokien jarduera, bankuko 
kontutik. Irailaren 16etik aurrera, 
hutsik geratu diren plazak 
betetzeko izen-emate epea 
irekiko da, eta plaza horiek 
zuzenean adjudikatuko dira.
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NOLA IRITSI

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

Autobusez 
Geltokia gertu  
duten lineak: 
1, 4, 15, 18
Linea sekundarioak: 
8, 9, 10, 12

Bizikletaz 
Aparkalekua sarrera nagusian. 
Bizikleta elektrikoen alokairua: 
Pio XII. - Antso Azkarra.  
Pio XII.aren etorbidea 13

Autoz 
Aparkaleku publiko bat hurbil

ORDUTEGIAK

Informazio puntua
Astl.-Ostr. 09:00-21:00

Liburutegia 
(12 urtetik gora) 
Al.-Or. 09:00-14:00/16:00-21:00 
Lar. 09:00-14:00

Haur Liburutegia 
(3-12 urte) 
Astl.-Ostr. 17:00-20:00 
Lar. 10:00-14:00/17:00-20:00 
Oporraldian 
Al.-Or. 10:00-14:00 / 17:00-20:00

Kafegunea 
Al.-Or. 09:30-14:00/16:00-21:00 
Lar. 10:30-14:00/16:00-21:00
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Ikastaroan ez bada gutxieneko 
izen-emate kopuru jakin bat 
lortzen, atzeratu edo bertan 
behera utziko da.

Jarduera bertan behera utziz 
gero, kasu horretan soilik itzuliko 
da izen-ematearen zenbatekoa.

Ikastaro guztiak hastapen-
mailakoak dira, besterik  
adierazi ezean.

IKURRA DUTEN IKASTAROAK

Urte osoko ikastaroak  
(22ko urritik 23ko ekainera). 
Ordainketa hiru hileko hiru 
kuotatan eginen da.

Hiru hilabeteko ikastaroak  
(22ko urritik 22ko abendura).

Hiruhileko eta jarraipeneko 
ikastaroak (izen-ematea 
automatikoki berrituko 
da hiruhileko bakoitzean, 
interesdunak ezer egin behar 
izan gabe).

Aurreko programazioetan  
ez zeuden ikastaro berriak.

Online ikastaroak.
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CIVICAN 
SARE SOZIALETAN

Zentroaren jarduera sare 
sozialetan azaldu eta partekatzen 
da. CIVICANek profil aktiboa du 
YouTube, Instagram, Twitter eta 
Facebook-en. Gainera, 
www.fundacioncajanavarra.es  
webgunean ikus daitezke 
programa, zerbitzu eta jarduerak, 
baita Nafarroako Kutxa 
Fundazioaren jarduerari buruzko 
berri garrantzitsuenak ere.

KAFEGUNEA

Topagune atsegina, eskaintza 
gastronomikoaz gozatzeko, eta 
erabiltzaile guztiek Nafarroako 
Kutxa Fundazioaren zentro 
kulturaleko esperientzia gozatu 
eta partekatu dezaketen tokia.
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ARETOAK UZTEA ETA 
ALOKATZEA

CIVICANek aretoak 
eskaintzen ditu era guztietako 
erabileretarako: hitzaldiak, 
aurkezpenak, ikastaroak, bilerak, 
kontzertuak, jardunaldiak eta 
biltzarrak. CIVICANek aretoak 
doan utzi edo alokatzen dizkie 
helbide soziala Nafarroako 
Foru Erkidegoan duten irabazi 
asmorik gabeko erakunde, 
instituzio edo fundazioei. Aretoak 
uzteko eta alokatzeko araudia, 
bai eta eskaera fitxak ere, 
Nafarroako Kutxa Fundazioaren 
webgunean eskuratu daitezke: 
https://www.
fundacioncajanavarra.
es/eu/hezkuntzakultura/
civican#LAGATZEA
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→ Narratiba tailerra

→ Garai guztietako eleberri handiak

→ Gorputzarekin sortzen

→ Irudia denboran zehar

→ Brodatze garaikidea

→ Modaren historia zinemaren bitartez

→ Pintura teknikak collage-an txertatuta

→ Europako zinema garaikidea

→ Filosofiaren historia



Kultura eta pentsamendua

→ Ekoizpen elektroniko garaikidea

→ Musika estiloa

→
Nafarroako errege-erreginak 
Behe Erdi Aroan (1234-1461)

→ Venezia, itsasoetako anderea

→ Antzinaroko herri ahaztuak

→ Errenazimenduko Italiako gorteak

→ Arkitektura unibertsaleko gertakari handiak



Prestakuntzako, hausnarketarako 
eta eztabaidarako guneak, 
pentsamenduaren korronteak hobeto 
ulertzeko, etorkizuneko gizarteak 
izanen dituen erronka nagusiak 
aztertu eta ideia nahiz hizkuntza 
berrietara hurbilduta, baita pentsaera 
kritikoa sustatuta ere.



Kultura eta pentsamendua
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→

Narratiba tailerra

Literaturan eta literatura 
sorkuntzan interesa duten gazte 
eta helduentzat

 → Urriaren 18tik  
abenduaren 13ra,  
astearteetan, 18:00-19:30 
2. gela

 → 25 plaza

 → Irakaslea: Carlos Bassas, idazlea eta 
Komunikazio Publikoan doktorea

 → 1,5 orduko 6 saio [9 ordu]

 → Izen-ematea: 40€

  

Garai guztietako eleberri 
handiak

Literaturan interesa duten gazte 
eta helduentzat

 → Urriaren 18tik maiatzaren 30era, 
astearteetan, 17:00-18:30 
3. gela

 → 30 plaza

 → Irakaslea: Beatriz Paternáin,

 → Filologia Hispanikoan lizentziaduna

 → 1,5 orduko 25 saio [37,5 ordu]

 → Izen-ematea: 180€  
(60€-ko 3 kuota, hiru hilean bat)

 

Gorputzarekin sortzen

Dantzan interesa duten 20 urtetik 
30 urtera bitartekoentzat

 → Urriaren 11tik azaroaren 22ra,  
astearteetan, 20:00-21:00 
Dantza gela

 → 15 plaza

 → Irakaslea: Clarissa Costagliola, 
dantzaria

 → Ordu 1eko 6 saio [6 ordu]

 → Izen-ematea: 40€

 

Irudia denboran  
zehar

Argazkigintzan interesa duten 
gazte eta helduentzat

 → Urriaren 15etik abenduaren 17ra, 
larunbatetan, 11:00-13:00 
2. gela

 → 15 plaza

 → Irakaslea: HAZ, mugimendu 
bisualerako laborategia

 → 2 orduko 8 saio [16 ordu]

 → Izen-ematea: 134€



Ikastaro eta tailerrak Udazkena
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Brodatze garaikidea

Brodatzean eta sorkuntza 
artistikoan interesa duten gazte 
eta helduentzat

 → Urriaren 20tik abenduaren 15era, 
ostegunetan, 19:30-21:00 
2. gela

 → 15 plaza

 → Irakaslea: Berta Osés, ehungintzan 
espezializatutako artista bisuala

 → 1,5 orduko 8 saio [12 ordu]

 → Izen-ematea: 114€

 

Modaren historia zinemaren 
bitartez

Artean, zineman eta modan 
interesa duten gazte eta 
helduentzat.

 → Urriaren 19tik otsailaren 8ra, 
asteazkenetan, 17:00-18:30 
3. gela

 → 40 plaza

 → Irakaslea: Carmen Azpurgua ISEM, 
Fashion Business School

 → 1,5 orduko 7 saio [10,5 ordu]

 → Izen-ematea: 85€

Online saioak, Civicanen,  
eta saio presentzialak

 

Pintura teknikak collage-an 
txertatuta

Artean eta sorkuntza artistikoan 
interesa duten gazte eta 
helduentzat

 → Urriaren 19tik azaroaren 30era, 
asteazkenetan, 19:00-21:00 
3. gela

 → 15 plaza

 → Irakaslea: María García, ilustratzaile 
eta diseinatzailea, eta Bea Molina, 
diseinatzaile grafikoa

 → 2 orduko 7 saio [14 ordu]

 → Izen-ematea: 105€

Europako zinema  
garaikidea

Autore zineman interesa duten 
gazte eta helduentzat

 → Urriaren 20tik maiatzaren 18ra,  
ostegunetan, 19:00-20:30 
1. gela

 → 40 plaza

 → Irakaslea: Juan Arteaga,  
kultura kazetaria

 → 1,5 orduko 25 saio [37,5 ordu]

 → Izen-ematea: 150€ 
(50€-ko 3 kuota, hiru hilean bat)



Kultura eta pentsamendua→
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→

 

Musika estiloa

Musikan interesa duten gazte eta 
helduentzat

 → Urriaren 19tik maiatzaren 17ra,  
asteazkenetan, 17:30-19:00 
1. gela

 → 45 plaza

 → Irakaslea: María Setuain, musika 
bitartekaritzan espezialista

 → 1,5 orduko 25 saio [37,5 ordu]

 → Izen-ematea: 204€ 
(68€-ko 3 kuota, hiru hilean bat)

 

Nafarroako errege-erreginak  
Behe Erdi Aroan (1234-1461)

Historian interesa duten gazte 
eta helduentzat

 → Urriaren 18tik abenduaren 13ra, 
astearteetan, 11:00-12:30 
1. gela

 → 40 plaza

 → Irakaslea: Mikel Zuza, historialaria

 → 1,5 orduko 6 saio [9 ordu]

 → Izen-ematea: 42€ 

  

Filosofiaren historia

Filosofian interesa duten gazte 
eta helduentzat

 → Urriaren 19tik maiatzaren 17ra,  
asteazkenetan, 19:00-20:30 
2. gela

 → 25 plaza

 → Irakaslea: Egoitz de la Iglesia, 
filosofian doktorea

 → 1,5 orduko 14 saio presentzial  
eta 10 saio online [36 ordu]

 → Izen-ematea: 165€  
(55€-ko 3 kuota)

 

Ekoizpen elektroniko  
garaikidea

Musika elektronikoan interesa 
duten gazte eta helduentzat

 → Urriaren 22a,  
larunbatetan, 10:00-14:00 
1. gela

 → 20 plaza

 → Irakaslea: Eduard Ostos (Ed is Dead)

 → 4 orduko saio 1 [4 ordu]

 → Izen-ematea: 58€



Ikastaro eta tailerrak Udazkena
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Errenazimenduko  
Italiako gorteak

Artean interesa duten gazte eta 
helduentzat

 → Urriaren 17tik ekainaren 5era, 
astelehenetan, 17:00-18:30 
3. gela

 → 55 plaza

 → Irakaslea: Ana Ulargui,  
Artearen Historian doktorea

 → 1,5 orduko 25 saio [37,5 ordu]

 → Izen-ematea: 204€ 
(68€-ko 3 kuota, hiru hilean bat)

 

Arkitektura unibertsaleko 
gertakari handiak

Artean interesa duten gazte  
eta helduentzat

 → Urriaren 17tik ekainaren 5era,  
astelehenetan, 19:00-20:30 
3. gela

 → 55 plaza

 → Irakaslea: Ana Ulargui,  
Artearen Historian doktorea

 → 1,5 orduko 25 saio [37,5 ordu]

 → Izen-ematea: 204€ 
(68€-ko 3 kuota, hiru hilean bat)

Venezia, itsasoetako  
anderea

Historian interesa duten gazte 
eta helduentzat

 → Urriaren 11tik maiatzaren 30era, 
astearteetan, 16:30-18:00 
Auditoriuma

 → 100 plaza

 → Irakaslea: Eva Tobalina, 
Antzinaroaren Historian doktorea

 → 1,5 orduko 25 saio [37,5 ordu]

 → Izen-ematea: 204€ 
(68€-ko 3 kuota, hiru hilean bat)

Antzinaroko herri  
ahaztuak

Historian interesa duten gazte 
eta helduentzat

 → Urriaren 11tik maiatzaren 30era, 
astearteetan, 18:30-20:00 
Auditoriuma

 → 100 plaza

 → Irakaslea: Eva Tobalina, 
Antzinaroaren Historian doktorea

 → 1,5 orduko 25 saio [37,5 ordu]

 → Izen-ematea: 204€ 
(68€-ko 3 kuota, hiru hilean bat)





 Ingelesa, hastapen maila

 Ingelesa, erdi maila

 Euskara, hastapen maila

 Elkarrizketa taldeak

 Komunikazio digitaleko plataforma berriak

 Oratoria eta jendaurreko aurkezpenak



Hezkuntza



Espiritu berritzailea, sormena 
eta lan egiteko modu berriak 
sustatzeko guneak, hezkuntza 
prozesuan inplikatutako eragileen 
artean ezagutza trukatzeko sarea 
sortzearren.



Hezkuntza
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Ingelesa, hastapen maila

Ingelesez ez dakiten 60 urtetik 
gorakoentzat

 × Urriaren 20tik ekainaren 15era,  
Ostegunetan, 09:30-11:00 
1. gela

 × 25 plaza

 × Irakaslea: Caron Cenoz,  
prestatzailea

 × 1,5 orduko 29 saio [43,5 ordu]

 × Izen-ematea: 141€ 
(47€-ko 3 kuota, hiru hilean bat)

Ingelesa, erdi maila

60 urtetik gorakoentzat, aurrez 
ingeleseko hastapen mailako 
ikastaroa egin eta zerbait baldin 
badakite

 × Urriaren 20tik ekainaren 15era 
Ostegunetan, 11:30-13:00 
1. gela

 × 25 plaza

 × Irakaslea: Caron Cenoz, prestatzailea

 × 1,5 orduko 29 saio [43,5 ordu]

 × Izen-ematea: 141€ 
(47€-ko 3 kuota, hiru hilean bat)

  

Euskara, hastapen maila

Euskaraz ez dakiten heldu  
eta gazteentzat

 × Urriaren 17tik ekainaren 12ra 
Astelehenetan, 19:30-21:00 
2. gela

 × 25 plaza

 × Irakaslea: AEK

 × 1,5 orduko 27 saio [40,5 ordu]

 × Izen-ematea: 168€ 
(56€-ko 3 kuota, hiru hilean bat)

Elkarrizketa taldeak

Gazte eta helduentzat

 × Urriaren 4tik ekainaren 15era  
Kafegunea

 × Frantsesa 
Astearteetan, 19:00-21:00

 × Ingelesa 
Asteazkenetan, 19:00-21:00

 × Euskara 
Ostegunetan, 19:00-21:00



Ikastaro eta tailerrak Udazkena
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Komunikazio digitaleko 
plataforma berriak

Teknologia berriak ezagutzen 
hasi nahi duten helduentzat

 × Azaroaren 7tik 14ra 
Astelehen eta asteazkenetan,  
09:30-11:00 
2. gela

 × 15 plaza

 × Irakaslea: David Cazón, hezitzailea

 × 1,5 orduko 3 saio [4,5 ordu]

 × Izen-ematea: 23€

 

Oratoria eta jendaurreko 
aurkezpenak

Komunikatzeko gaitasunak 
hobetu nahi dituzten gazte eta 
helduentzat

 × Urriaren 19tik abenduaren 14ra,  
asteazkenetan, 17:00-18:30 
4. gela

 × 20 plaza

 × Irakaslea: Versaria

 × 1,5 orduko 8 saio [12 ordu]

 × Izen-ematea: 83€



Hezkuntza
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∞ Bestelako hizkuntzak. Zeinu hizkuntza

∞ Jolasa, estimulazio kognitiborako tresna

∞ Gatazkak: aurre egin eta konpontzea

∞ Nazioarteko testuinguruak

∞ Gizarte boluntariotza etxerik gabekoekin



Elkartasuna



Gaur egungo erronkei aurre egin eta 
etorkizuneko gizarteari buruzko pistak 
lantzeko prestakuntzarako guneak. 
Gainera, gizartean dauden arazo 
berriei erantzun nahi zaie, bizikidetza 
eta elkartasun modu berriak 
bultzatuko dituzten eta lankidetza 
bidezko jarduna indartuko duten 
ekintzen bitartez.



Elkartasuna∞
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Bestelako hizkuntzak.  
Zeinu hizkuntza

Gazte eta helduentzat 

 ∞ Urriaren 17tik ekainaren 12ra, 
astelehenetan, 19:30-21:00 
1. gela

 ∞ 15 plaza

 ∞ Irakaslea: ASORNA

 ∞ 1,5 orduko 26 saio [39 ordu]

 ∞ Izen-ematea: 207€ 
(69€-ko 3 kuota, hiru hilean bat)

Jolasa, estimulazio 
kognitiborako tresna

Gaitasun kognitiboak sustatu 
eta gutxituta dituzten gaitasunak 
indartu beharra duten 
helduen zaintzaile eta/edo 
senitartekoentzat

 ∞ Urriaren 19tik azaroaren 16ra,  
asteazkenetan, 19:30-21:00 
1. gela

 ∞ 15 plaza

 ∞ Irakaslea: Teseo Navarra

 ∞ 1,5 orduko 5 saio [7,5 ordu]

 ∞ Izen-ematea: 64€

Gatazkak: aurre egin  
eta konpontzea

Gatazkei aurre egiteko 
estrategiak ikasi nahi dituzten 
gazte eta helduentzat

 ∞ Urriaren 18tik abenduaren 13ra,  
astearteetan, 18:00-19:30 
4. gela

 ∞ 20 plaza

 ∞ Irakaslea: Elena Sarasa eta  
Maite Ruiz, Mediación Navarra

 ∞ 1,5 orduko 6 saio [9 ordu]

 ∞ Izen-ematea: 67€

  

Nazioarteko  
testuinguruak

Gaurkotasun politikoan interesa 
duten gazte eta helduentzat

 ∞ Azaroaren 3tik martxoaren 30era, 
ostegunetan, 19:00-20:30 
3. gela

 ∞ 45 plaza

 ∞ Irakaslea: Alicia Chicharro, 
nazioarteko zuzenbide publikoan 
eta nazioarteko harremanetan 
espezialista; eta Berta Bernarte, 
komunikazio aholkulari eta kazetaria

 ∞ 1,5 orduko 16 saio [24 ordu]

 ∞ Izen-ematea: 85€



Ikastaro eta tailerrak Udazkena
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Gizarte boluntariotza etxerik 
gabekoekin

Gizarte bazterketaren egoeran 
eta etxerik gabe daudenekin 
boluntario lanak egin nahi 
dituzten gazte eta helduentzat

 ∞ Azaroaren 8tik 22ra 
Astearteetan, 19:00-20:30 
3. gela

 ∞ 20 plaza

 ∞ Irakaslea: Rubén Unanua, gizarte 
langilea eta Xilemaren “Housing 
First Navarra” programaren 
koordinatzailea

 ∞ 1,5 orduko 3 saio [4,5 ordu]

 ∞ Izen-ematea: 27€



Elkartasuna∞
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◊ Elikadura osasungarria

◊ Sormen artistikoa

◊ Animazioak sortzea

◊ Sormenezko argazkigintza

◊ Scratch tailerra

◊ Sormena Roblox-ekin eta diseinu grafikoa

◊ Uretako estimulazioa haurrentzat

◊ Lab 0.3



Gazteak eta familiak



CIVICANek gazte eta familientzat 
prestatzen duen eskaintza ekarpenak 
komunitatean lantzeko gunetzat 
hartzen da, ezagutzeko pentsatu, 
egiteko sortu eta parte hartzeko 
partekatu egin behar den gunetzat.
Bertan bizi direnen artean 
etengabeko elkarrizketa sortu nahi 
dugu, betiere bakoitzaren parte 
hartzeko modua kontuan izanik. 
Modu ludiko eta pedagogiko batean, 
sormena bultzatu eta elkarguneak 
sortzen dira.



Gazteak eta familiak◊
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Elikadura osasungarria

6-12 urteko haurrentzat

 ◊ Azaroaren 5etik 26ra 
Larunbatetan, 12:00-13:00 
Sukaldea

 ◊ 20 plaza

 ◊ Irakaslea: Cristina Fernández, 
dietista nutrizionista

 ◊ Ordu 1eko 4 saio [4 ordu]

 ◊ Izen-ematea: 28€

 

Sormen artistikoa

Gune elebiduna, ingelesez 
4-7 urteko haurrentzat

 ◊ Urriaren 10etik abenduaren 12ra, 
astelehenetan, 17:30-18:30 
2. gela

 ◊ 12 plaza

 ◊ Irakaslea: Ece Ozturk, hezitzailea

 ◊ Ordu 1eko 7 saio [7 ordu]

 ◊ Izen-ematea: 69€

Gune elebiduna,  
ingelesez

 

Animazioak sortzea

7-12 urteko haurrentzat

 ◊ Urriaren 21etik abenduaren 16ra, 
ostiraletan, 18:00-19:30 
2. gela

 ◊ 15 plaza

 ◊ Irakaslea: Paula Gorraiz,  
2D eta 3D artista

 ◊ 1,5 orduko 8 saio [12 ordu]

 ◊ Izen-ematea: 65€

 

Sormenezko argazkigintza

10-14 urteko gazteentzat

 ◊ Urriaren 20tik abenduaren 15era, 
ostegunetan, 17:30-19:00 
4. gela

 ◊ 15 plaza

 ◊ Irakaslea: HAZ, mugimendu 
bisualerako laborategia

 ◊ 1,5 orduko 8 saio [12 ordu]

 ◊ Izen-ematea: 114€
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Sormena Roblox-ekin eta 
diseinu grafikoa

10-13 urteko gazteentzat

 ◊ Urriaren 20tik abenduaren 15era, 
ostegunetan, 17:30-19:00 
2. gela

 ◊ 15 plaza

 ◊ Irakaslea: Guillermo Arana

 ◊ 1,5 orduko 8 saio [12 ordu]

 ◊ Izen-ematea: 95€

Ordenagailu eramangarria  
ekarri behar da

 

Scratch tailerra

9-11 urteko gazteentzat

 ◊ Urriaren 19tik abenduaren 14ra, 
asteazkenetan, 17:00-18:30 
2. gela

 ◊ 15 plaza

 ◊ Irakaslea: Eduardo Moreno

 ◊ 1,5 orduko 8 saio [12 ordu]

 ◊ Izen-ematea: 95€

Ordenagailu eramangarria  
ekarri behar da
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Uretako estimulazioa 
haurrentzat

3-6 urteko haurrentzat (1., 2. eta 
3. taldeak), eta 6 urtetik aurrerako 
haurrentzat (4. taldea)

1. taldea. Igeri egiten ikasten 
hasteko ikastaroa, urari beldurrik 
ez dioten haurrentzat. 2. eta 
3. taldeak: Igeri egiten ikasten 
hasteko ikastaroa, inolako 
laguntzarik gabe uretan joan-
etorri txikiak egiteko gai diren 
haurrentzat. 4. taldea: Igeri 
egiten ikasten hasteko ikastaroa, 
inolako laguntzarik gabe uretan 
joan-etorri txikiak egiteko gai 
diren haurrentzat.

Plazak: talde bakoitzean 7 plaza 
Irakasleak: igerilekuko monitoreak

1. taldea

 ◊ Urriaren 4tik abenduaren 15era, 
astearte eta ostegunetan, 18:15-18:45

 ◊ 30 minutuko 18 saio [9 ordu]

 ◊ Izen-ematea: 111€

2. taldea

 ◊ Urriaren 4tik abenduaren 15era, 
astearte eta ostegunetan, 18:45-19:15

 ◊ 30 minutuko 18 saio [9 ordu]

 ◊ Izen-ematea: 111€

3. taldea

 ◊ Urriaren 3tik abenduaren 14ra, 
astelehen eta asteazkenetan,  
18:45-19:15

 ◊ 30 minutuko 17 saio [8,5 ordu]

 ◊ Izen-ematea: 105€

4. taldea

 ◊ Urriaren 8tik abenduaren 17ra, 
larunbatetan, 11:15-12:00

 ◊ 45 minutuko 10 saio [7,5 ordu]

 ◊ Izen-ematea: 92,50€
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LAB 0.3  Uretako estimulazioa 
haurtxoentzat

1-3 urteko haurtxoentzat, heldu 
batekin batera

Talde bakoitzean 7 plaza 
Irakasleak: igerilekuko monitoreak

1. taldea

 ◊ Urriaren 8tik abenduaren 17ra, 
larunbatetan, 09:30-10:00

 ◊ 30 minutuko 10 saio [5 ordu]

 ◊ Izen-ematea: 63,50€

2. taldea

 ◊ Urriaren 8tik abenduaren 17ra, 
larunbatetan, 10:00-10:30

 ◊ 30 minutuko 10 saio [5 ordu]

 ◊ Izen-ematea: 63,50€

LAB 0.3 Argi mahaia baliabide 
pedagogiko gisa

Lehen haurtzaroaren 
prestakuntzan interesa duten 
helduentzat

 ◊ 25 plaza

 ◊ Irakaslea: Leticia Urdaci,  
hezitzailea

 ◊ Izen-ematea: 15€





* Hobeto elikatzea luzaroago bizitzeko

* Sasoiko barazki eta ortuariak

* Nazioarteko sukaldaritza: Japonia

* Sukaldean bost zentzumenekin

* Aquafitness

* Aquagym

* Aquagym +60

* Entrenamendu funtzionala

* Aerobic +60

* Body Balance



Osasuna eta ongizatea

* G.A.P

* Mindfulness

* Pilates

* Pilates +60

*
Jarreren berrantolaketa  
eta gorputz kontzientzia

* Teknika hipopresiboa

* Yoga

* Yoga +60

* Zumba



Herritarren osasuna eta ongizatea 
hobetzeko proposamenak, baita 
elikadurako ohitura osasungarriekin 
lotutakoak ere.
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Hobeto elikatzea  
luzaroago bizitzeko

Elikadura osasungarrian interesa 
duten gazte eta helduentzat

 * Urriaren 18tik abenduaren 13ra,  
astearteetan, 19:00-21:00 
Sukaldea

 * 25 plaza

 * Irakaslea: Cristina Fernández, 
dietista nutrizionista

 * 2 orduko 6 saio [12 ordu]

 * Izen-ematea: 48€

 

Sasoiko barazki  
eta ortuariak

Sukaldaritza osasungarria eta 
orekatuan interesa duten gazte 
eta helduentzat

 * Urriaren 19tik azaroaren 2ra, 
asteazkenetan, 19:00-21:00 
Sukaldea

 * 25 plaza

 * Irakaslea: Yolanda Sahún,  
La oveja negra

 * 2 orduko 3 saio [6 ordu]

 * Izen-ematea: 43€

 

Nazioarteko sukaldaritza: 
Japonia

Nazioarteko sukaldaritzan 
interesa duten gazte eta 
helduentzat

 * Azaroaren 7tik 28ra,  
astelehenetan, 19:00-21:00  
Sukaldea

 * 25 plaza

 * Irakaslea: Julen Fernández, 
sukaldaria

 * 2 orduko 4 saio [8 ordu]

 * Izen-ematea: 54€

 

Sukaldean bost  
zentzumenekin

Sukaldaritza osasungarria eta 
orekatuan interesa duten gazte 
eta helduentzat

 * Azaroaren 9tik 23ra,  
asteazkenetan, 19:00-21:00  
Sukaldea

 * 25 plaza

 * Irakaslea: Yolanda Sahún,  
La oveja negra

 * 2 orduko 3 saio [6 ordu]

 * Izen-ematea: 46€
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4. taldea

 * Urriaren 3tik abenduaren 14ra,  
astelehen eta asteazkenetan,  
20:00-20:45

 * 45 minutuko 17 saio [12 ordu 45 min]

 * Izen-ematea: 110,50€

5. taldea

 * Urriaren 8tik abenduaren 17ra,  
larunbatetan, 10:30-11:15

 * 45 minutuko 10 saio [7,5 ordu]

 * Izen-ematea: 65€

Aquafitness

20-60 urteko gazte  
eta helduentzat

Talde bakoitzean 15 plaza 
Irakasleak: igerilekuko monitoreak. 
Igerilekua

1. taldea

 * Urriaren 3tik abenduaren 14ra, 
astelehen eta asteazkenetan,  
10:45-11:30

 * 45 minutuko 17 saio [12 ordu 45 min]

 * Izen-ematea: 110,50€

2. taldea

 * Urriaren 3tik abenduaren 14ra,  
astelehen eta asteazkenetan,  
19:15-20:00

 * 45 minutuko 17 saio [12 ordu 45 min]

 * Izen-ematea: 110,50€

3. taldea

 * Urriaren 4tik abenduaren 15era,  
astearte eta ostegunetan,  
19:15-20:00

 * 45 minutuko 18 saio [13,5 ordu]

 * Izen-ematea: 117€
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Aquagym

20-60 urteko gazte eta 
helduentzat

Plazak: talde bakoitzean 15 plaza 
Irakasleak: igerilekuko monitoreak. 
Igerilekua

1. taldea

 * Urriaren 3tik abenduaren 14ra,  
astelehen eta asteazkenetan,  
09:15-10:00

 * 45 minutuko 17 saio [12 ordu 45 min]

 * Izen-ematea: 110,50€

2. taldea

 * Urriaren 4tik abenduaren 15era,  
astearte eta ostegunetan,  
10:00-10:45

 * 45 minutuko 18 saio [13,5 ordu]

 * Izen-ematea: 117€

3. taldea

 * Urriaren 4tik abenduaren 15era, 
astearte eta ostegunetan, 
17:30-18:15

 * 45 minutuko 18 saio [13,5 ordu]

 * Izen-ematea: 117€
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5. taldea

 * Urriaren 4tik ekainaren 15era, 
astearte eta ostegunetan,  
11:30-12:15

 * 45 minutuko 61 saio [45 ordu 45 min]

 * Izen-ematea: 288€ (96 €-ko 3 kuota)

6. taldea

 * Urriaren 5etik ekainaren 14ra, 
asteazkenetan, 11:30-12:15

 * 45 minutuko 31 saio [23 ordu 15 min]

 * Izen-ematea: 147€ (49 €-ko 3 kuota)

7. taldea

 * Urriaren 3tik ekainaren 14ra, 
astelehen eta asteazkenetan,  
12:15-13:00

 * 45 minutuko 60 saio [45 ordu]

 * Izen-ematea: 283,50€  
(94,50 €-ko 3 kuota)

8. taldea

 * Urriaren 4tik ekainaren 16ra, astearte 
eta ostegunetan, 12:15-13:00

 * 45 minutuko 62 saio [46,5 ordu]

 * Izen-ematea: 292,50€  
(97,50 €-ko 3 kuota)

Aquagym +60

60 urtetik gorako  
adinekoentzat

Talde bakoitzean 15 plaza 
Irakasleak: igerilekuko monitoreak.  
Igerilekua

1. taldea

 * Urriaren 4tik ekainaren 15era, 
astearte eta ostegunetan,  
09:15-10:00

 * 45 minutuko 61 saio [45 ordu 45 min]

 * Izen-ematea: 288€ (96 €-ko 3 kuota)

2. taldea

 * Urriaren 3tik ekainaren 14ra, 
astelehen eta asteazkenetan,  
10:00-10:45

 * 45 minutuko 60 saio [45 ordu]

 * Izen-ematea: 283,50€  
(94,50 €-ko 3 kuota)

3. taldea

 * Urriaren 4tik ekainaren 15era, 
astearte eta ostegunetan, 10:45-11:30

 * 45 minutuko 61 saio [45 ordu 45 min]

 * Izen-ematea: 288€ (96 €-ko 3 kuota)

4. taldea

 * Urriaren 3tik ekainaren 16ra, 
astelehen eta ostiraletan, 11:30-12:15

 * 45 minutuko 61 saio [45 ordu]

 * Izen-ematea: 288 € (96 €-ko 3 kuota)
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Aerobic +60

60 urtetik gorako adinekoentzat

Talde bakoitzean 20 plaza 
Irakaslea: Elisa Rubio, monitorea 
Dantza gela

1. taldea

 * Urriaren 4tik ekainaren 15era, 
astearte eta ostegunetan, 10:30-11:30

 * Ordu 1eko 61 saio [61 ordu]

 * Izen-ematea: 213€ 
(71€-ko 3 kuota, hiru hilean bat)

2. taldea

 * Urriaren 7tik abenduaren 16ra, 
ostiraletan, 12:00-13:00

 * Ordu 1eko 10 saio [10 ordu]

 * Izen-ematea: 35€

Entrenamendu funtzionala

Gazte eta helduentzat

 * Urriaren 3tik abenduaren 14ra, 
astelehen eta asteazkenetan,  
09:15-10:00.  
Dantza gela

 * 20 plaza

 * Irakaslea: Elisa Rubio, monitorea

 * 45 minutuko 17 saio [12 ordu 45 min]

 * Izen-ematea: 56€



Ikastaro eta tailerrak Udazkena

46

Mindfulness

Gazte eta helduentzat

Talde bakoitzean 18 plaza 
Irakaslea: Georgina Quelart, 
psikologoa  
4. gela

1. taldea

 * Urriaren 21etik abenduaren 16ra, 
ostiraletan, 18:30-20:00

 * 1,5 orduko 8 saio [12 ordu]

 * Izen-ematea: 93€

2. taldea

 * Urriaren 18tik abenduaren 13ra, 
astearteetan, 09:00-10:30

 * 1,5 orduko 6 saio [9 ordu]

 * Izen-ematea: 62€

  

Body Balance

Gazte eta helduentzat

 * Urriaren 8tik abenduaren 17ra, 
larunbatetan, 09:00-10:00 
Dantza gela

 * 16 plaza

 * Irakaslea: Yelines Moriones, 
monitorea

 * Ordu 1eko 10 saio [10 ordu]

 * Izen-ematea: 55€

G.A.P.

Gazte eta helduentzat

20 plaza 
Irakaslea: Katrin Novillo (1)eta Yelines 
Moriones (2), monitoreak

1. taldea

 * Urriaren 4tik abenduaren 15era, 
astearte eta ostegunetan,  
18:30-19:30

 * Ordu 1eko 18 saio [18 ordu]

 * Izen-ematea: 83€

2. taldea

 * Urriaren 8tik abenduaren 17ra, 
larunbatetan, 10:30-11:30

 * Ordu 1eko 10 saio [10 ordu]

 * Izen-ematea: 47€
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4. taldea

 * Urriaren 3tik ekainaren 14ra, 
astelehen eta asteazkenetan,  
20:00-21:00

 * Ordu 1eko 61 saio [61 ordu]

 * Izen-ematea: 399€ 
(133€-ko 3 kuota, hiru hilean bat)

5. taldea

 * Urriaren 7tik ekainaren 16ra, 
ostiraletan, 17:30-19:00

 * 1,5 orduko 31 saio [46,5 ordu]

 * Izen-ematea: 303€ 
(101€-ko 3 kuota, hiru hilean bat)

6. taldea

 * Urriaren 3tik ekainaren 14ra, 
astelehen eta asteazkenetan,  
17:00-18:00

 * Ordu 1eko 61 saio [61 ordu]

 * Izen-ematea: 399€ 
(133€-ko 3 kuota, hiru hilean bat)

Pilates

Gazte eta helduentzat

Talde bakoitzean 14 plaza 
Irakasleak: Elena Osés (1, 2 eta 6), 
Elisa Rubio (3, 4 eta 5), monitoreak 
Dantza gela

1. taldea

 * Urriaren 4tik abenduaren 15era, 
astearte eta ostegunetan,  
09:00-10:00

 * Ordu 1eko 18 saio [18 ordu]

 * Izen-ematea: 118€

2. taldea

 * Urriaren 4tik abenduaren 15era, 
astearte eta ostegunetan, 14:15-15:00

 * 45 minutuko 18 saio [13,5 ordu]

 * Izen-ematea: 89€

3. taldea

 * Urriaren 6tik ekainaren 15era, 
ostegunetan, 20:00-21:15

 * Ordu 1 eta 15 minutuko 31 saio  
[38 ordu 45 min]

 * Izen-ematea: 255€ 
(85€-ko 3 kuota, hiru hilean bat)
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Pilates +60

60 urtetik gorako  
adinekoentzat

Talde bakoitzean 14 plaza 
Irakaslea: Elena Osés, monitorea. 
Dantza gela

1. taldea

 * Urriaren 3tik ekainaren 14ra, 
astelehen eta asteazkenetan,  
10:30-11:30

 * Ordu 1eko 61 saio [61 ordu]

 * Izen-ematea: 300€ 
(100€-ko 3 kuota, hiru hilean bat)

2. taldea

 * Urriaren 7tik abenduaren 16ra, 
ostiraletan, 10:30-11:30

 * Ordu 1eko 10 saio [10 ordu]

 * Izen-ematea: 49€



Osasuna eta ongizatea*

49

Teknika  
hipopresiboa

Helduentzat

Talde bakoitzean 13 plaza 
Irakaslea: Itziar Arrastia (1) eta Yelines 
Moriones (2), trainer-ak. 
Dantza gela

1. taldea

 * Urriaren 7tik abenduaren 16ra, 
ostiraletan, 09:00-10:00

 * Ordu 1eko 10 saio [10 ordu]

 * Izen-ematea: 71€

2. taldea

 * Urriaren 8tik abenduaren 17ra, 
larunbatetan, 12:00-13:00

 * Ordu 1eko 10 saio [10 ordu]

 * Izen-ematea: 71€

Jarreren berrantolaketa  
eta gorputz kontzientzia

Helduentzat

 * Urriaren 4tik abenduaren 13ra, 
astearteetan, 16:30-18:00. 
Dantza gela

 * 15 plaza

 * Irakaslea: Arkaitz Urbiroz, Jarduera 
fisikoaren zientzia eta kiroletan 
lizentziaduna

 * 1,5 orduko 8 saio [12 ordu]

 * Izen-ematea: 63€
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4. taldea

 * Urriaren 4tik ekainaren 15era, 
astearte eta ostegunetan,  
20:00-21:00

 * Ordu 1eko 61 saio [61 ordu]

 * Izen-ematea: 333€ 
(111€-ko 3 kuota, hiru hilean bat)

5. taldea

 * Urriaren 8tik abenduaren 17ra, 
larunbatetan, 12:00-13:30

 * 1,5 orduko 9 saio [13,5 ordu]

 * Izen-ematea: 74€

Yoga

Gazte eta helduentzat

Talde bakoitzean 16 plaza 
Irakaslea: Ai Tomomatsu (1 eta 3), 
Cristina Zalba (2) eta Katrin Novillo (4), 
monitoreak. 
4. gela

1. taldea

 * Urriaren 7tik abenduaren 16ra, 
ostiraletan, 10:00-11:30

 * 1,5 orduko 10 saio [15 ordu]

 * Izen-ematea: 85€

2. taldea

 * Urriaren 3tik ekainaren 14ra, 
astelehen eta asteazkenetan,  
10:30-11:30

 * Ordu 1eko 59 saio [59 ordu]

 * Izen-ematea: 324€  
(78€-ko 3 kuota, hiru hilean bat)

3. taldea

 * Urriaren 3tik ekainaren 14ra, 
astelehen eta asteazkenetan,  
20:00-21:00

 * Ordu 1eko 59 saio [59 ordu]

 * Izen-ematea: 324€ 
(78€-ko 3 kuota, hiru hilean bat)
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Zumba

Gazte eta helduentzat

Talde bakoitzean 20 plaza
Irakaslea: Carolina Díaz, trainer-a. 
Dantza gela

1. taldea

 * Urriaren 3tik abenduaren 14ra, 
astelehen eta asteazkenetan,  
14:30-15:15

 * 45 minutuko 17 saio  
[12 ordu 45 min]

 * Izen-ematea: 60€

2. taldea

 * Urriaren 3tik abenduaren 14ra, 
astelehen eta asteazkenetan,  
18:30-19:30

 * Ordu 1eko 17 saio [17 ordu]

 * Izen-ematea: 78€

Yoga +60

60 urtetik gorako helduentzat, 
lehendik zerbait baldin badakite

Talde bakoitzean 16 plaza 
Irakaslea: Cristina Zalba, monitorea.  
4. gela

1. taldea

 * Urriaren 3tik ekainaren 14ra, 
astelehen eta asteazkenetan,  
09:00-10:00

 * Ordu 1eko 59 saio [59 ordu]

 * Izen-ematea: 255€ 
(85€-ko 3 kuota, hiru hilean bat)

2. taldea

 * Urriaren 4tik ekainaren 15era, 
astearte eta ostegunetan,  
12:00-13:00

 * Ordu 1eko 61 saio [61 ordu]

 * Izen-ematea: 264€ 
(88€-ko 3 kuota, hiru hilean bat)




