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Azaleko irudia, “Typographic” izenekoa, Alfredo León Mañúrena da. 
VIII. Imagina CIVICAN diseinu lehiaketako finalista.

IKASTAROEN IKURRAK:

Hiruhilekoko ikastaroak 
(2019ko apiriletik ekainera).

Hiruhilekoko ikastaroak, gero
jarraipena izango dutenak (aurreko
hiruhilekoan izena eman dutenek
ikastaroan jarraitu nahi badute,
aurretik berritu ahalko dute izen
ematea; beraz, baliteke behin betiko
plaza kopurua ez izatea adierazitakoa).

Ikastaro berriak, aurreko programetan
eskaini gabeak.

HJ

B

Urteko ikastaroak (2018ko urritik
2019ko ekainera).

U

H





4

CIVICAN
INFORMAZIOA

- Zer da CIVICAN?
- Nola heldu
- Ordutegiak
- Izen emateak
- Aretoak erabiltzea

eta alokatzea 

- CIVICAN
kanpaldia.
Kanpaldira
goaz (ekaina)

- CIVICAN
kanpaldia.
Animalia
fantastikoak
(abuztua)

- Ur estimulazioa
haurrentzat

- Magia tailerra
- Paperezko

animazioa
- Lab 0.3

06

CIVICAN
FAMILIA

08

GIZARTE
EKINTZA

16

- Zeinu
hizkuntzaren
hastapenak I

- Zeinu
hizkuntzaren
hastapenak II



5

- Picasso, 
XX. mendeko
margolari handia

- Memoria
indibidualaren
eginkizuna
egungo artean

- Musika
elektronikoaren
ekoizpena

- Nola eraiki
istorio bat

- Emakumeen
irudi gakoak
Errusiako
literaturan

- Ingelesez
mintzatzeko
talde egonkorra

- Euskaraz
mintzatzeko
talde egonkorra

- Kultura gune
irisgarriak eta
inklusiboak

- Acquaerobic
- Aerobic

adinekoentzat 2
- GAP
- Gimnasia uretan
- Gimnasia uretan

adinekoentzat
- Zumba

- Metodo
hipopresiboa

- Mindfulness
- Pilates
- Pilates

adinekoentzat 2
- Gorputz jarrera

egokitzea eta
gorputzaren
kontzientzia
hartzea

- Yoga 1

KIROLA 
ETA URA

32
OSASUNA ETA

ONGIZATEA

26

KULTURA,
HEZKUNTZA

ETA ONDAREA

18 ez hutsik
egin!



6

CIVICAN INFORMAZIOA

CIVICAN, Nafarroako Kutxa Fundazioaren zentro soziokulturala, belaunaldien
eta diziplinen arteko topagune bat da, helburu dituena gizartea mugiaraztea
eta jendea aktiboki parte hartzera bultzatzea.
CIVICANek programa sendo bat eskaintzen du, jarduera kultural, sozial eta
hezitzaileez osatua. Zentroak hainbat gela eta areto ditu: 153 lagunentzako
auditoriuma, erakusketa gela bat, erabilera anitzeko lau gela, sukalde bat eta
dantza areto bat. Gainera, liburutegi bat ere badu, bi irakurketa gelarekin,
liburu aukera zabala eskaini eta irakurketa sustatzeko jarduera ugari antolatzen
dituena; kafetegi bat, gastronomia eskaintza askotariko batekin; eta ur berodun
igerileku bat, igeri egiten ikasteko edo gimnasia akuatikoa egiteko.
CIVICAN Nafarroako gizarte erakundeak biltzen dituen gunea da, eta zen-
troaren programazioa erakunde horien jardueren bidez osatzen da.

ZER DA CIVICAN?

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

Auobusez. Geltokiak hurbilen dituzten lineak: 1, 4, 15, 18.
Erabil daitezkeen beste linea batzuk: 8, 9, 10, 12.
Bizikletaz. Bizikleta aparkalekua sarrera nagusian.
Autoz. Aparkaleku publikoa hurbil.

NOLA HELDU
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Informazio puntua  - Astelehenetik larunbatera: 09:00-21:00.
Programazio bulegoa  - Astelehenetik ostiralera: 09:00-14:00 eta 17:00- 20:00.
Liburutegia (12 urtetik gora)  - Astelehenetik ostiralera: 09:00-14:00 eta 16:00-
21:00. Larunbata: 09:00-14:00.
Haur liburutegia (3-12 urte - Astelehenetik ostiralera: 17:00-20:00. Larunbata:
10:00-14:00 eta 17:00-20:00.
Kafetegia - Astelehenetik ostiralera: 09:30-14:00 eta 16:00-21:00. Larunbata:
10:30-14:00 eta 16:00-21:00.
*Ekainaren 22an eta 29an (larunbatak) CIVICAN ez da irekiko.

ORDUTEGIAK

2019ko udaberriko CIVICAN programako ikastaro eta tailerretako parte hartzaileak zozketa
bidez aukeratuko dira. 
Zozketarako izena emateko epea martxoaren 1etik (09:00) 5era (21:00) izango da, eta izen
ematea CIVICANen bertan edo Nafarroako Kutxa Fundaziora telefonoz deituz (948 222
444) egin ahal izango da. Pertsona bakoitzak 3 izen emate egin ahal izango ditu gehien
jota, eta izen emate bakoitzari zenbaki bat egokituko zaio.
Martxoaren 7an (osteguna), zozketa publikoa egingo da CIVICANen, plazak banatzeko.
Zozketan egokitu diren plazen zenbakiak www.fundacioncajanavarra.es orrian argitaratuko
dira, eta SMS bana bidaliko zaie plaza lortu duten lagunei.
Plaza lortu duten pertsonei martxoaren 13an kobratuko zaie, banku txartel bidez.
Martxoaren 13an, izena emateko beste epe bat zabalduko da, libre gelditu diren plazak
zuzenean banatzeko.
Ikastaroa atzeratu edo bertan behera geldituko da ez bada lortzen gutxieneko izen emate
kopurua.
Izen ematean ordaindutako kopurua soil-soilik itzuliko da jarduera bertan behera gelditzen
bada. Ikastaro guztiak hastapenekoak dira, besterik adierazi ezean.

IZEN EMATEAK

Iruñeko erdigunean kokatua, CIVICANek gelak eta aretoak eskaintzen ditu era
guztietako ekitaldiak eta jarduerak egiteko: hitzaldiak, aurkezpenak, ikastaroak, bilerak,
kontzertuak, jardunaldiak eta batzarrak.
CIVICANek doan uzten dizkie gelak helbide soziala Nafarroako Foru Erkidegoan
duten irabazi asmorik gabeko erakunde, instituzio, elkarte edo fundazioei, haien
helburuak bat badatoz Nafarroako Kutxa Fundazioarenekin eta laguntzak jaso badituzte
fundazioaren laguntza deialdietan.
Gainera, gelak eta aretoak alokatu ahal dizkie ere (kostu bidez) xede komertziala
duten erakundeei, Nafarroako Kutxa Fundazioaren laguntzak jaso badituzte fundazioaren
laguntza deialdietan.

ARETOAK ERABILTZEA ETA ALOKATZEA
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CIVICAN FAMILIA 
ikastaroak eta tailerrak

CIVICAN
KANPALDIA.
KANPALDIRA
GOAZ. EKAINA
4-10 URTEKO
HAURRENTZAT
A TALDEA: 4-6 URTE
B TALDEA: 7-10 URTE
Ekainak 4-28
Astelehenetik ostiralera,
09:00-14:00

> 08:30etik aurrera utzi ahal
izango dira haurrak eta
beranduenera 15:00etan jaso.
CIVICANen kanpaldiak
proposamen dibertigarri bat dira
oporrez gozatu eta haurren
irudimena lantzeko. Ekainaren
azken astean, kanpaldi bat
prestatzen ikasiko dute umeek:
zer eraman, zer janari prestatu…
Beren kanpin denda sortuko
dute eta jolasak eta suaren
argitan kontatzeko istorioak
ikasiko dituzte. 

15 laguneko taldeak 
Irakasleak: hezitzaileak 
5h-ko 5 saio [25h]       
Izen ematea: 68€

H
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CIVICAN FAMILIA 
ikastaroak eta tailerrak

CIVICAN KANPALDIA.
ANIMALIA FANTASTIKOAK.
ABUZTUA
4-10 URTEKO HAURRENTZAT
A TALDEA: 4-6 URTE
B TALDEA: 7-10 URTE
Astelehenetik ostiralera: 09:00-14:00

> 08:30etik aurrera utzi ahal izango dira haurrak eta
beranduenera 15:00etan jaso.
CIVICANen kanpaldiak proposamen dibertigarri bat dira
oporrez gozatu eta haurren irudimena lantzeko. Udako
egunetan, animalia fantastikoek CIVICANen eraikina
inbaditu eta bazter guztiak aztoratuko dituzte.
Herensugeak, adarbakarrak, pegasoak, itsas sugeak,
krakena… umeen laguntza beharko dugu horiek denak
harrapatzeko. Horretarako, haurrek ikasiko dute zer
ezaugarri eta botere dituzten izaki horiek, non bizi diren,
zer jaten duten, non lo egiten duten…

15 laguneko taldeak
Irakasleak: hezitzaileak

H

1. TXANDA
Abuztuak 5-9
5h-ko 5 saio [25h]
Izen ematea: 68€ 

2. TXANDA
Abuztuak 12-16
5h-ko 4 saio [20h]
Izen ematea: 60€

3. TXANDA
Abuztuak19-23
5h-ko 5 saio [25h]
Izen ematea: 68€

4. TXANDA
Abuztuak 26-30
5h-ko 5 saio [25h] 
Izen ematea: 68€
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CIVICAN FAMILIA 
ikastaroak eta tailerrak

UR ESTIMULAZIOA
HAURRENTZAT 
1, 2 ETA 3 TALDEAK: 3-6 URTEKO
HAURRENTZAT
4 TALDEA: 6 URTETIK
GORAKOENTZAT

> 1. taldea: hastapeneko igeriketa saioak
urari beldurrik ez dioten 3-6 urteko
haurrentzat.
> 2. eta 3. taldeak: hastapeneko igeriketa
saioak laguntzarik gabe uretan
desplazamendu laburrak egin ditzaketen 3-
6 urteko haurrentzat.
> 4. taldea: hastapeneko igeriketa saioak
laguntzarik gabe uretan desplazamendu
laburrak egin ditzaketen 6 urtetik gorako
haurrentzat.

7 laguneko taldeak
Irakasleak: Mª José Ritoré (1, 2 eta 3) 
eta Bárbara Hidalgo (4), igerilekuko
monitoreak

HJ 1. TALDEA
Apirilak 2 - ekainak 13
Asteartea eta osteguna, 
18:15-18:45
30m-ko19 saio [9h 30m]
Prezioa: 107,50€

2. TALDEA
Apirilak 2 - ekainak 13
Asteartea eta osteguna, 
18:45-19:15
30m-ko19 saio [9h 30m]
Prezioa: 107,50€

3. TALDEA
Apirilak 1 - ekainak 12
Astelehena eta asteazkena,
18:45-19:15
30m-ko19 saio [9h 30m]
Prezioa: 107,50€

4. TALDEA
Apirilak 6 - ekainak 15
Larunbata
12:00-12:45
45m-ko 9 saio [6h 45m]
Prezioa: 76,50€
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CIVICAN FAMILIA 
ikastaroak eta tailerrak

MAGIA
TAILERRA
7- 12 URTEKO
HAURRENTZAT
Maiatzak 10-31
Ostirala, 18:30-20:00

> Haurrek magia truko
askotarikoak ikasiko dituzte
eta egiazko mago bihurtuko
dira. Gauza sinpleak erabilita
(kartak, txanponak,
edalontziak edo xisterak),
ilusionismoaren oinarrizko
teknikak eta kontzeptuak
ikasiko dituzte, baita trukoak
aurkezteko moduak ere.

20 plaza
Irakaslea: Iurgi magoa,
Navarcadabra
1h 30m-ko 4 saio [6h]
Prezioa: 48€

B

H

PAPEREZKO
ANIMAZIOA
8-12 URTEKO HAURRENTZAT
Maiatzak 4-18
Larunbata, 10:00-12:30

> Animaziozko paperezko antzoki bat
sortu eta obra bat antzeztu eta
grabatuko da. Helburua da ikus-
entzunezkoen mundura hurbiltzea
antzerki sorkuntzaren bitartez. Gidoia
abiapuntu harturik, umeek
eszenatokiak sortu, dimentsioekin eta
planoekin jokatu eta pertsonaiak
sortuko dituzte, ezaugarri fisikoetatik
eta gidoiaren eskakizunetatik abiatuta. 

15 plaza
Irakaslea: Mila García, artista
plastikoa 2h 30m-ko 3 saio [7h 30m] 
Prezioa: 65€

B

H
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CIVICAN FAMILIA 
ikastaroak eta tailerrak

UR ESTIMULAZIOA
HAURTXOENTZAT
1-3 URTEKO HAURRENTZAT, PERTSONA 
HELDU BATEK LAGUNDUAK

> Uretan lehen urratsak egiteko saioak 1-3 urteko haurrentzat, ariketak eta
jolasak konbinatuta, uretan ibiltzera ohitzen hasteko. Helburua ez da
umeek igeri egiten ikastea, ur jolasekin gozatzea eta gurasoek seme-
alabekin egiteko moduko ariketak ikastea baizik.

7 laguneko taldeak
Irakaslea: Bárbara Hidalgo, igerilekuko monitorea

HJ

LAB 0.3 formakuntza, ikaskuntza eta esplorazio gune bat da 0-3
urteko haurrak dituzten familientzat. Helburua da topaguneak
sortzea, esperientziak trukatu, elkar ezagutu, esploratu eta ikasteko.
0-3 haurrentzat eta haien gurasoentzat.

LAB 0.3

1. TALDEA
Apirilak 6 - ekainak 15
Larunbata
10:00-10:30
30m-ko 9 saio [4h 30m]
Prezioa: 51€

2. TALDEA
Apirilak 6 - ekainak 15
Larunbata
9:30-10:00
30m-ko 9 saio [4h 30m]
Prezioa: 51€
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CIVICAN FAMILIA 
ikastaroak eta tailerrak

LAB 0.3

BABY 
READY 
2-3 URTEKO HAURRENTZAT,
PERTSONA HELDU BATEK
LAGUNDUAK
Maiatzak 8-29
Asteazkena, 18:00-19:00

> Ikastaro honen helburua da
umeen gaitasunak garatzen
hastea (hala nola arreta, oroimena,
espazio orientazioa eta
lateralitatea, sormena eta
irudimena, alor emozionala…) eta
baliabideak ematea gurasoei era
honetako jarduerak egiteko
etxean. Hori lortzeko, saioek
egitura espezifiko bat izango dute,
hainbat arlo landuko dituztenak:
gorputza, aurre-idazketa eta
ikaskuntza manipulatiboa,
zenbakiak, arreta eta oroimena,
emozioak eta autonomia.

8 plaza
Irakaslea: Nenoos Pamplona 1h-
ko 4 saio [4h]
Prezioa: 60€ familia unitate
bakoitzeko

B

H
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CIVICAN FAMILIA 
ikastaroak eta tailerrak

LAB 0.3

MONTESSORI
PEDAGOGIA
LEHEN
HAURTZAROAN 
0-3 URTEKO HAURRAK
DITUZTEN PERTSONA
HELDUENTZAT
Maiatzak 9 eta 16
Osteguna, 17:30-19:30

> 0-3 urteko umeen garapenaren
jakintza teorikoak azalduko dira:
zer laguntza eskain daitezkeen
haien garapenerako, zer den
Montessori filosofia eta nola
aplikatu daitekeen etxean
Montessoriren bizitza praktikoa.
Ezagutza horiek osatzeko, saio
praktiko bat egingo da, non
Montessori filosofian oinarritutako
materialak eta giro bat prestatuko
den etxerako.

12 plaza
Irakasleak: Nahia Riera eta Silvia
Aznárez
2h-ko 2 saio [4h]
Prezioa: 59€

B

H

NIRE LEHEN
SOINUAK 
6-24 HILABETEKO
HAURRENTZAT,
PERTSONA HELDU BATEK
LAGUNDUAK
Maiatzak 6-27
Astelehena, 18:00-19:00

> Tailer honen helburua da
haurraren garapena
estimulatzea, soinuaren,
musikaren eta mugimenduaren
bidez, haziera prozesuan lagun
egitea eta familia lotura
indartzea.

10 plaza
Irakaslea: Sandra Azcona,
musikoterapeuta eta
terapeuta Irudi Gidatua eta
Musikan (GIM)
1h-ko 4 saio [4h]
Prezioa: 48€ familia unitateko

B

H
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GIZARTE EKINTZA
ikastaroak eta tailerrak

17

ZEINU
HIZKUNTZAREN
HASTAPENAK I
PERTSONA HELDUENTZAT
Apirilak 30 - ekainak 11
Asteartea, 19:30-21:00

> Zeinu hizkuntzan gutxieneko
trebakuntza ematen duen ikastaroa,
hizkuntza horren oinarrizko beharrak
ezagutzeko. Hizkuntza hori ezagutu
nahi duten edo entzumen ezgaitasuna
duten pertsonekin lan egiten duten
pertsonentzat. 

15 plaza
Irakaslea: ASORNA
1h 30m-ko 7 saio [10h 30m]
Prezioa: 51€

H ZEINU
HIZKUNTZAREN
HASTAPENAK II
OINARRIZKO IKASTAROA EGIN
DUTEN EDO ZEINU HIZKUNTZAZ
ZERBAIT BADAKITEN
HELDUENTZAT 
Maiatzak 2 - ekainak 13
Osteguna, 19:30-21:00

> Aurreko ikastaroan (I. maila)
ikasitakotik abiatuta, zeinu hizkuntzan
trebatzeko urratsak egingo dira.
Aurretik zerbait badakiten eta
hizkuntza horretan sakondu nahi duten
pertsonentzat, eta entzumen
ezgaitasuna duten lagunekin lan egiten
dutenentzat. 

15 plaza
Irakaslea: ASORNA
1h 30m-ko 7 saio [10h 30m]
Prezioa: 51€

H
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KULTURA, HEZKUNTZA ETA ONDAREA
ikastaroak eta tailerrak

PICASSO. XX.
MENDEKO
MARGOLARI
HANDIA
ARTEAN INTERESA DUTEN
GAZTE ETA HELDUENTZAT
Apirilak 8 - ekainak 12
Astelehena eta asteazkena, 12:00-
12:55

> Pablo Picassori (1881-1973)
buruzko ikastaroa: haren bilakaera,
obren eta etapen analisia, kubismoaren
asmakuntza eta margolariaren eragina
bere garaiko eta ondorengo pinturan.
Picassoren bilakaeraren etapak
aztertuko dira: formakuntza eta
lehenengo lanak, Parisen finkatzea, aldi
urdina, arrosa eta beltza, kubismoaren
aurreko aro cezannearra, kubismo
analitikoa, gerra eta espresionismoa.
Arreta berezia jarriko da Guernica-n
eta obra horretako sinboloen analisi eta
interpretazioan, baita lan horren
errekreazioetan ere. 

30 plaza
Irakaslea: Emilio Quintanilla, doktorea
Artearen Historian
55m-ko 17 saio [15h 35m]
Prezioa: 92€

B

H



KULTURA, HEZKUNTZA ETA ONDAREA
ikastaroak eta tailerrak

20

MEMORIA INDIBIDUALAREN
EGINKIZUNA EGUNGO ARTEAN
ARTEAN INTERESA DUTEN PERTSONENTZAT
Maiatzak 9-30
Osteguna, 18:30-20:00

> Helburua da memoria indibidualaren mundu zirraragarrian murgiltzea,
eta ikustea nola esploratu eta birsortu duen mundu hori egungo arteak,
hainbat diziplinatatik. Atal praktikoan, ikasleek beren oroimen bat
berreraikiko dute, proiektu artistiko baten bidez, hainbat teknika erabilita
(hala nola paper cut eta geruza bidezko errekreazioa). 

20 plaza
Irakaslea: Mila García, artista plastikoa 1h 30m-ko 4 saio [6h]
Prezioa: 59€

B

H



KULTURA, HEZKUNTZA ETA ONDAREA
ikastaroak eta tailerrak

21

MUSIKA ELEKTRONIKOAREN EKOIZPENA
NAHASKETAN OINARRIZKO FORMAKUNTZA DUTEN GAZTE ETA
HELDUENTZAT, AURRERA EGIN NAHI DUTENAK SOINUAN ETA ESTILOAN
KONPOSIZIO ETA EKOIZPEN ELEKTRONIKOAREN ALORREAN
Larunbata, apirilak 27, 10:00-13:00 eta 16:00-19:00
Larunbata, maiatzak 11, 15:00-21:00
Larunbata, apirilak 8, 10:00-13:00 eta 16:00-19:00

> Helburua da jauzi kualitatibo bat egitea ikastaroko parte hartzaileen musika
ekoizpenen soinuan, eremu amateurretik profesionalera igaroz nahasketetan. Irakasleak
egungo profesional onenetarikoak dira, eta ikastaroa hiru masterclass trinkotan
banatzen da: 

• I. modulua. Nahasketa digitaleko mintegia. Irakaslea: Pedro Viñuela (Nexo 101
Mastering estudioa).

• II. modulua. Lehen urratsak sintesi sustraktiboan, sintetizadore modularrak
erabilita. Kino Internacionalen eskutik (Reykjavik606).
Saio teoriko-praktiko honetan, sintetizadore baten atalak, haien eginkizunak eta
interakzioak aztertuko dira. Helburua da, zerotik hasita, musika elektroakustiko
edo elektronikoko proiektu baten oinarriak sortzeko behar diren soinuak sortu eta
diseinatzea. 

• III. modulua. Sintesi eta diseinu aurreratua. Irakaslea: Boris Divider. 
Workshop honetan, soinu kreazioaren kontzeptuak sintesi substraktiboz
estrapolatuz, soinuak diseinatuko dira, adibide praktikoen bidez, hainbat teknika
erabilita: sintesi auditiboa, FM, Wavetable (uhinen taula) eta granular.   

25 plaza
Irakasleak: Pedro Viñuela (Nexo 101), Kino Internacional (Reykjavik606) eta Boris
Divider
6h-ko 3 saio [18h]
Prezioa: 109€

B

H
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KULTURA, HEZKUNTZA ETA ONDAREA
cursos y talleres

NOLA ERAIKI
ISTORIO BAT
IRAKURTZEA ETA IDAZTEA
ATSEGIN DUTEN GAZTE ETA
HELDUENTZAT
Apirilak 30 - ekainak 11
Asteartea, 18:00-19:30

> Ikastaroaren xedea da fikziozko
literaturan erabiltzen diren estilo
eta teknika baliabide nagusiak
erakustea, norberaren lanen
eraikuntzan eta literatura lanen
analisian laguntzeko. Egilearen
ikuspegitik, proiektu bakoitzak
behar dituen oinarrizko xehetasun
teknikoak azalduko dira, nola lortu
eta erabili trama bat garatzeko
behar den informazioa, pertsonaien
eraikuntza eta istorio bati bizia
emateko eta uneoro irakurlearen
interesa pizteko modua.  

25 plaza
Irakaslea: Carlos Bassas, idazlea
eta doktorea Komunikazio
Publikoan
1h 30m-ko 7 saio [10h 30m]
Prezioa: 57€

H
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KULTURA, HEZKUNTZA ETA ONDAREA
cursos y talleres

EMAKUMEEN IRUDI
GAKOAK ERRUSIAKO
LITERATURAN
LITERATURA ATSEGIN DUTEN GAZTE
ETA HELDUENTZAT
Maiatzak 8 - ekainak 12
Asteazkena, 18:30-20:00

> Modu teoriko-praktiko batean, aztergai izango dira
emakumeen irudi gakoak Errusiako poesian eta
narratiban, eta haien nortasunean eta eraginean
sakonduko da. Saio bakoitzean, honako hauek
landuko dira: garaiaren testuingurua, obraren eta
haren irudi femeninoen deskribapena, eta haien
pertzepzioa eta eragina errusiar literaturan,
antzerkian eta zinean. 
Gaztelaniara itzulitako XVIII-XXI. mendeetako idazle
handien obrak erabiliko dira: Alexandr Pushkin,
Nikolai Gógol, Antón Chejov, Fedor Dostoievski, Leo
Tolstoi, Vladimir Nabókov, Boris Pasternak, Anna
Ajmatova, Marina Zvietaeva, Luidmila Ulitskaya edo
Alexandra Marinina.

25 plaza
Irakaslea: Yulia Kovarskaya, Eslaviar Filologiako goi
ikasketetako diplomaduna
1h 30m-ko 6 saio [9h]
Prezioa: 40€
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KULTURA, HEZKUNTZA ETA ONDAREA
cursos y talleres

INGELESEZ
MINTZATZEKO
TALDE
EGONKORRA
16 URTETIK GORAKO GAZTE ETA
HELDUENTZAT
Urriak 10 - ekainak 12
Asteazkena, 19:00-21:00

> CIVICANek bere kafetegia
eskaintzen die ingelesezko
mintzapraktikak egin nahi dituzten
pertsonei.

U EUSKARAZ
MINTZATZEKO
TALDE
EGONKORRA
16 URTETIK GORAKO GAZTE ETA
HELDUENTZAT
Urriak 11 - ekainak 13
Osteguna, 19:00-21:00

> CIVICANek bere kafetegia
eskaintzen die euskarazko
mintzapraktikak egin nahi dituzten
pertsonei.

U
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KULTURA, HEZKUNTZA ETA ONDAREA
cursos y talleres

KULTURA GUNE IRISGARRIAK 
ETA INKLUSIBOAK
KULTUR MUNDUKO PROFESIONALENTZAT
Apirilak 11, maiatzak 9 eta 30
Osteguna, 9:00-13:00

> Kultur munduko profesionalentzako ikastaro honetan, kultura gune irisgarri eta
inklusibo bat sortzeko kontuan hartu behar diren alderdi nagusiak aztertuko dira.
3 saiotan banatua, alor jakin batean aritzen den profesional bat arduratuko da saio
bakoitzaz:

• Programazio irisgarri eta inklusiboa, Claudia Torner eta Sonia Gainza, APROPAren
eskutik.

• Komunikazio inklusiboa, Luis Casado marketin inklusiboko adituaren eskutik.
• Gune irisgarriak, Ana Arnedoren eta Raquel Guerrero eskutik (Nafarroako laguntza

produktuen zentroa).

25 plaza
Irakasleak: Claudia Torner eta Sonia Gainza (APROPA Cultura), 
Luis Casado (marketin inklusiboko aditua) eta Ana Arnedo eta Raquel Guerrero
(Nafarroako laguntza produktuen zentroa).
4h-ko 3 saio [12h]
Prezioa: 30€

B
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OSASUNA ETA ONGIZATEA
ikastaroak eta tailerrak

METODO
HIPOPRESIBOA
HELDUENTZAT

> Hipopresiboak erabiltzen dira
sabelaldea sendotu, gorputz
jarrera hobetu, gerria txikitu eta
herniak eta gernu
inkontinentziak prebenitzeko, eta
oso metodo onuragarria da adin
guztietako pertsonentzat.
Ikastaro honetan ezin izango
dute parte hartu pertsona
hipertentsiboek, haurdun
dauden emakumeek, hernia
ebakuntzak izan dituztenek
(disko, iztai, zilbor eta sabel
etenak) eta arnas gaixotasun
obstruktiboak dituztenek.

13 laguneko taldeak 
Irakaslea: Ricardo Arizcuren,
metodo hipopresiboko trainer
ofiziala

H

1 TALDEA
Apirilak 13 - ekainak 15
Larunbata, 9:45-10:30 45m-ko 8
saio [6h] Prezioa: 43€

2. TALDEA
Apirilak 13 - ekainak 15
Larunbata, 12:30-13:15 45m-ko 8
saio [6h] Prezioa: 43€

MINDFULNESS
HELDUENTZAT
Maiatzak 3 - ekainak 14
Ostirala, 18:00-19:30

> Mindfulnessa edo ‘erabateko
kontzientzia’ meditazio budistatik
dator. Arreta modu intentzionalean
bideratu nahi duen praktika bat da,
egungo errealitatea bizitzeko.
Mindfulnessa lagungarri izan
daiteke estresa txikitzeko,
autokontzientzia handitzeko,
ongizatea hobetzeko eta estresari
lotutako sintoma fisikoei,
psikologikoei, min kronikoari eta
beste sintoma batzuei aurre
egiteko. Ikastaro honen helburua
da diziplina honetara hurbiltzea, ez
ikuspegi filosofiko edo erlijioso
batetik, gizakiaren posibilitate
psikologikoen parte gisa baizik,
aukera ematen duena bizitza
osoago bat edukitzeko eta
kontzientzia egoerak garatzeko.

18 plaza
Irakaslea: Georgina Quelart,
psikologoa
1h 30m-ko 7 saio [10h 30m]
Prezioa: 61€

H
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OSASUNA ETA ONGIZATEA
ikastaroak eta tailerrak

PILATES
GAZTE ETA 
HELDUENTZAT

> Metodo honen bidez,
gorputzeko gihar guztiak
lantzen dira eta jarreraren
lerrokatzea hobetzen da, lurrean
eginiko mugimendu eta
errepikapenen bidez. Pilates
metodoaren helburua da
gorputza berregituratzea,
errehabilitazioa egitea edo,
besterik gabe, tonu muskularra
hobetzea bolumena handitu
gabe.

14 laguneko taldeak 
Irakaslea: Elena Osés, Pilates
metodoko diplomaduna

5 TALDEA
Apirilak 9 - ekainak 13
Asteartea eta osteguna, 9:00-10:00 17
1h-ko 17 saio [17h]
Prezioa: 112€

6 TALDEA
Apirilak 9 - ekainak 13
Asteartea eta osteguna, 14:15-15:00
45m-ko 17 saio [12h 45m]
Prezioa: 84€

HJ
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OSASUNA ETA ONGIZATEA
cursos y talleres

PILATES
ADINEKOENTZAT
2
60 URTETIK GORAKO
PERTSONENTZAT
Apirilak 12 - ekainak 14
Ostirala, 10:30-11:30

> Metodo honen bidez, gorputzeko
gihar guztiak lantzen dira eta
jarreraren lerrokatzea hobetzen da,
lurrean eginiko mugimendu eta
errepikapenen bidez. Ikastaro hau
60 urtetik gorako pertsonentzat da,
gorputza berregituratu nahi
dutenak, errehabilitazioa egin, edo,
besterik gabe, tonu muskularra
hobetu nahi dutenak bolumena
handitu gabe. 

14 plaza
Irakaslea: Elena Osés, Pilates
metodoko diplomaduna
1h-ko 8 saio [8h]
Prezioa: 40€

HJ



30

OSASUNA ETA ONGIZATEA
cursos y talleres

GORPUTZ
JARRERA
EGOKITZEA ETA
GORPUTZAREN
KONTZIENTZIA
HARTZEA 
HELDUENTZAT
Apirilak 11 - ekainak 13
Osteguna, 18:00-19:30

> Helburua da gorputz forma
berregokitzen erakustea, muskuluetako
automasaje errazak (kortxozko pilotak
eta makilak erabilita) eta luzapenak
erabilita, gorputzaren forma ideala
berreskuratzeko, lokomozio sistemaren
funtzioak hobetzeko eta mina
txikitzeko.  
Ripodas metodologian oinarritzen da.
Berregokitze metodo bat da, helburu
nagusitzat duena forma leunagoak
izango dituen gorputz jarrera bat
lortzea. Gorputz jarrera desegokia
denean, hezurrek eta artikulazioek
beren posizioa galdu eta mina sortzen
dute. Muskulua arduratzen da hezurren
posizio hori aldatzeaz, eta horregatik
lantzen da, hezurrak jatorrizko
posiziora itzul daitezen. 

12 plaza
Irakaslea: Ivan M. Ilundain,
posturologa eta kinesiologoa
1h 30m-ko 8 saio [12h]
Prezioa: 66€

HJ
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OSASUNA ETA ONGIZATEA
cursos y talleres

YOGA 1
GAZTE ETA HELDUENTZAT
Apirilak 12 - ekainak 14
Ostirala, 10:00-11:30

> Yoga zientzia bat da, gorputzaren
osasuna eta perfekzioa bilatzen duena,
gizakiak, bere kabuz, gorputzaren eta
buruaren arteko diferentzia aurki
dezan, bien arteko harmonia lortzeko.
Ikastaro honetan, yoga filosofikoa edo
‘bizindarraren’ yoga deritzona
erakusten da. Arnasketa
kontzientearekin koordinatutako asana
edo gorputz jarreretan oinarritzen da.

16 plaza
Irakaslea: Ai Tomomatsu, yoga
monitorea
1h 30m-ko 8 saio [12h]
Prezioa: 69€

HJ
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KIROLA ETA URA
ikastaroak eta tailerrak

ACQUAEROBIC
20-50 URTEKO GAZTE ETA
HELDUENTZAT

> Saio koreografiatuak, hiru ariketa
fase lotzen dituztenak musikaren
erritmoan: beroketa, fase bizia eta
lasaitasunera itzultzea. Dinamismo eta
bizitasun handiko saio hauetan, era
integralean lantzen da gorputz osoa,
urak egiten duen erresistentziaz
baliatuta. Ez da beharrezkoa igeri
egiten jakitea.

18 laguneko taldeak
Irakasleak: Conchi Díaz de Cerio (1),
Mª José Ritoré (2, 3, 4) eta Bárbara
Hidalgo (5), igerilekuko monitoreak.

1. TALDEA
Apirilak 1 - ekainak 12
Astelehena eta asteazkena, 11:00-
11:45 45m-ko 19 saio [14h 15m]
Prezioa: 114€

2. TALDEA
Apirilak 3 - ekainak 12
Astelehena eta asteazkena, 19:15-
20:00 45m-ko 19 saio [14h 15m]
Prezioa: 114€

3. TALDEA
Apirilak 4 - ekainak 13
Asteartea eta osteguna, 19:15-20:00
45m-ko 19 saio [14h 15m] Prezioa:
114€

4. TALDEA
Apirilak 1 - ekainak 12
Astelehena eta asteazkena, 20:00-
20:45 45m-ko 19 saio [14h 15m]
Prezioa: 114€

5. TALDEA
Apirilak 6 - ekainak 15
Larunbata, 11:15-12:00
45m-ko 9 saio [6h 45m] Prezioa: 54€

HJ

HJ AEROBIC
ADINEKOENTZAT 2
60 URTETIK GORAKO
ADINEKOENTZAT
Apirilak 12 - ekainak 14
Ostirala, 12:00-13:00

> Adinekoentzako saio bereziak,
dantza eta erritmo lasaiak uztartuta.
Oso onuragarriak, gantz pisua galdu,
artikulazio jarduera landu eta
optimismoa, bizitasuna eta borondatea
estimulatzen direlako. 

20 plaza
Irakaslea: Elisa Rubio, Jarduera Fisiko
eta Kirol Zientzietako lizentziaduna
1h-ko 8 saio [8h]
Prezioa: 28€
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KIROLA ETA URA
ikastaroak eta tailerrak

GAP
GAZTE ETA HELDUENTZAT

> GAP saioetan gluteoak, abdominalak
eta zangoak lantzen dira, eta ikastaro
hau muskulu horiek bakarrik landu nahi
dituzten pertsonentzat da. Klase
bakoitzean, 15-20 minutuko saio
aerobikoak egingo dira, eta gainerako
denbora erabiliko da gluteoak lantzen,
abdominalak txikitzen eta hankak
indartzen. Entrenamendu estetiko eta
funtzional bat da, 500-600 kaloria
erretzen dituena.

20 laguneko taldeak
Iraskaleak: Ricardo Arizcuren (1) eta
Katrin Novillo (2), monitore
tituludunak

1. TALDEA
Apirilak 13 - ekainak 15
Larunbata, 11:30-12:30 1h-ko 
8 saio [8h]
Prezioa: 38€

2. TALDEA
Apirilak 12 - ekainak 14
Ostirala, 19:30-20:30 1h-ko 
8 saio [8h]
Prezioa: 38€

HJ GIMNASIA
URETAN
35-60 URTEKO HELDUENTZAT

> Ariketa fisikoa uretan. Ez da
beharrezkoa igeri egiten jakitea. Arlo
guztiak lantzen dituzten saioak:
erresistentzia, indarra eta zalutasuna.
Urak ezartzen duen erresistentzia
mailakatu egin daiteke, eta ariketaren
intentsitatea pertsona bakoitzaren
ezaugarrietara egokitzeko aukera
ematen du horrek. Ahalegin
intentsitate ertaina.

18 laguneko taldeak
Irakasleak: Conchi Díaz de Cerio (1,
2) eta Mª José Ritoré (3), igerilekuko
monitoreak.

1. TALDEA
Apirilak 1 - ekainak 12
Astelehena eta asteazkena, 9:15-
10:00 45m-ko 19 saio [14h 15m]
Prezioa: 114€

2. TALDEA
Apirilak 2 - ekainak 13
Asteartea eta osteguna, 10:00-10:45
45m-ko 19 saio [14h 15m] Prezioa:
114€

3. TALDEA
Apirilak 2 - ekainak 13
Asteartea eta osteguna, 17:30-18:15
45m-ko 19 saio [14h 15m] Prezioa:
114€

HJ
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KIROLA ETA URA
cursos y talleres

GIMNASIA
URETAN
ADINEKOENTZAT 
60 URTETIK GORAKO
ADINEKOENTZAT

> Adinekoentzat bereziki pentsatuta
dagoen ariketa fisikoa uretan. Pertsona
horientzat interes handiena duten arlo
fisikoak lantzen dira (indarra,
arintasuna). Uretan lortzen den
grabitate ezari esker, adin batetik
aurrera lehorrean zailak diren ariketak
egin daitezke, mesedegarriak indarra,
koordinazioa eta erresistentzia
lantzeko. Ez da beharrezkoa igeri
egiten jakitea.

22 laguneko taldeak
Irakaslea: Conchi Díaz de Cerio,
igerilekuko monitorea.

1. TALDEA
Apirilak 2 - ekainak 13
Asteartea eta osteguna, 11:45-12:30
45m-ko 19 saio [14h 15m] 
Prezioa: 84,50€

2. TALDEA
Apirilak 3 - ekainak 12
Asteazkena, 11:45-12:30 45m-ko 9
saio [6h 45m] 
Prezioa: 40€

HJ



KIROLA ETA URA
cursos y talleres
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ZUMBA 
GAZTE ETA HELDUENTZAT

> Zumba fitness diziplina bat da
(fitness-party), zirraragarria, eraginkorra
eta erraz jarraitzeko modukoa. Erritmo
exotikoak musika latinoarekin eta
nazioarteko musikarekin nahasten
dituzten saioak dira, dantzan eginez
kaloriak erretzeko.  Energia, bizipoza eta
osasuna ematen dituen diziplina bat da.
Ia oharkabean sasoian jartzeko modu
dibertigarri bat da. 

20 laguneko taldeak
Irakasleak: Mª José Andrés Sánchez
(1) eta Ricardo Arizcuren (2), Zumba
Fitness tituludunak

1. TALDEA
Apirilak 9 - ekainak 11
Asteartea, 18:45-19:45 1h-ko 9 saio
[9h]
Prezioa: 42€

2. TALDEA
Apirilak 13 - ekainak 15
Larunbata, 10:30-11:30 1h-ko 8 saio
[8h]
Prezioa: 38€

HJ
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