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CIVICAN - Nafarroako Kutxa Fundazioaren Zentro Kulturala
Pio XII.aren etorbidea, 2, 31008 PK Iruñea - T 948 222 444
www.fundacioncajanavarra.es
informacioncivican@fundacioncajanavarra.es
Facebook - Instagram: civican_fcn - @civicanFCN - @FundCajaNavarra - #ParaPersonas

DL: NA-1762-2009

Azaleko irudia Javier Landarena da, “Memento Discere”
du izena, eta XI. Imagina CIVICAN diseinu lehiaketako
finalista izan zen.

HONAKO IKUR HAU DUTEN IKASTAROAK:

Hiru hilabeteko ikastaroak (2021eko
urritik 2021eko abendura).

Hiru hilabeteko eta jarraipeneko
ikastaroak (izen ematea
automatikoki berrituko da
hiruhilekoan behin, interesdunak
ezer egiteko beharrik gabe).

TC

Online ikastaroak.OL

Urte osoko ikastaroak (2021eko urritik
2022ko ekainera). Ordainketa hiru
kuotatan egingo da (bat hiruhileko
bakoitzeko).

A

T
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CIVICAN, NAFARROAKO KUTXA 
FUNDAZIOAREN ZENTRO KULTURALA

Nafarroako Kutxa Fundazioaren zentro kulturala da, belaunaldien arteko eta diziplina
anitzeko topagune bat, eta helburu du Nafarroako kultura eta hezkuntza ekosistema
bultzatzea eta aktibatzea, elkartasuna eta gizarte ekintza sustatzea, bai eta pentsa-
mendua eta filosofia ere, jasangarritasun kontzientzia indartsuarekin, herritarren
parte hartze aktiboa bermatzeko.

CIVICANek hainbat gela eta areto ditu: 153 lagunentzako entzunaretoa, liburutegi
bat bi irakurketa gelarekin, erakusketetarako gune bat atarian, erabilera anitzeko lau
gela, sukaldea, dantza aretoa, igerileku girotua eta, gainera, kafetegia.

CIVICAN galdera berriak proposatzeko gunea da, aztertu, ikasi, kontzeptualizatu
eta hausnartzeko leku bat, eta komunitateko kultura garapenaren funtsezko eragile
bihurtzeko bokazioa du. Zentroaren azken xedea da kultura eta hezkuntza ekosistema
sustatzea eta aktibatzea, elkartasuna, gizarte ekintza, literatura, pentsamendua, fi-
losofia eta jasangarritasunaren kontzientzia sustatzea, eta Nafarroako herritarren
parte hartze aktiboa bultzatzea, ikastaro, esperientzia eta laborategi anitz eta inklu-
siboak eginez, bai eta sorkuntza ekintzekin ere, jakin-minaren inguruan komunitateak
sortzeko, eta, era berean, ingurunean eragin ekonomiko positiboa eta hezkuntzan,
kulturan eta gizartean ere eragina izateko.

ZER DA CIVICAN?
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INFORMAZIOA

- Nola iritsi
- Ordutegiak
- emateak
- CIVICAN sare

sozialetan
- Aretoak uztea

eta alokatzea

- Prácticas artísticas contemporáneas
- Prismas sonoros. 

Del Barroco al Siglo XXI
- Producción musical
- Herramientas de creación

coreográfica contemporánea
- Poesía es esto y esto y esto. Con

Elena Medel
- Taller de Narrativa
- Taller de guión
- Narrativa visual
- Cine europeo contemporáneo
- Los Chiíes. Religión, política y poder

en Oriente Medio
- Yacimientos arqueológicos 

del mundo
- Historia antigua de 

la Península Ibérica
- Venecia, señora de los mares
- Historia de Navarra: Castillos
- Felices años 20
- Metamorfosis. Arte y mitología

06
ELKARTASUNA

08

KULTURA
12

- Iniciación a 
la lengua de
signos

- Estimulación
cognitiva a
través del
juego

- Taller de
arpilleras

- Laboratorio 
de acción
documental

- Artes
escénicas e
integración de
personas con
discapacidad
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- Curso de
iniciación al
inglés

- Curso medio 
de inglés

- Grupos de
conversación

- Comunicación
eficaz y 
asertiva

- Nuevas
plataformas de
comunicación
digital

- Innovación y
pensamiento
creativo

- Oratoria y
presentaciones
en público

- Alimentación
saludable

- Cocina vegana
- Aquafitness
- Aquagym
- Aquagym +60
- Entrenamiento

funcional
- Aeróbic +60
- G.A.P.
- Mindfulness
- Pilates
- Pilates +60
- Tai Chi 
- Técnica

hipopresiva
- Yoga +60
- Yoga

HEZKUNTZA
26

- Laboratorio 
de arte y
creatividad

- Fotografía tu
historia

- Estimulación
acuática
infantil

- LAB 0.3

FAMILIAK
32 OSASUNA

ETA
ONGIZATEA

38

ez huts
egin!
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Informazio puntua - Astelehenetik ostiralera: 9:00-21:00
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
Haur liburutegia (3-12 urte) - Astelehenetik ostiralera, 17:00-20:00. Oporraldian,
astelehenetik ostiralera, 10:00-14:00 eta 17:00-20:00
Kafetegia - Astelehenetik ostiralera, 17:00-21:00

ORDUTEGIAK

CIVICAN Udazkena '21 programako ikastaro eta tailerretan izena emateko zozketa bat
egingo da. Zozketan izena emateko epea irailaren 1eko (asteazkena) 09:00etatik irailaren
3ko (ostirala) 21:00etara izango da, eta CIVICANen, Nafarroako Kutxa Fundazioaren
linean (948 222 444) edo www.fundacioncajanavarra.es  webgunean egin ahal izango
da. Erabiltzaile bakoitzak gehienez 3 izen emate egin ahal izango ditu, eta bakoitzari
zenbaki bat esleituko zaio. Irailaren 7an, asteartean, zozketa publikoa egingo da CIVICANen,
plazak esleitzeko. Plaza esleituta duten zenbakiak www.fundacioncajanavarra.es  webgunean
argitaratuko dira, eta erabiltzaileei SMS bat bidaliko zaie. Plaza esleituta duten erabiltzaileei
irailaren 13an kobratuko zaie jarduera, banku helbideratzearen bidez. Irailaren 13tik
aurrera izena emateko epea irekiko da, eta plaza hutsak zuzenean esleituko dira. Ikastaroak
ez badu gutxieneko izen emate kopurua, atzeratu edo bertan behera geratuko da. Izen
ematearen zenbatekoa jarduera bertan behera geratzen denean bakarrik itzuliko da.
Ikastaro guztiak, kontrakoa adierazi ezean, hastapen mailakoak dira.

IZEN EMATEAK

INFORMAZIOA

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

Autobusez. Geltokia gertu duten lineak: 1, 4, 8, 9, 10, 12, 15 eta 18

Bizikletaz. Aparkalekua sarrera nagusian.

Autoz. Aparkaleku publiko bat hurbil.

NOLA IRITSI
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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 fitxa ere, Nafarroako Kutxa Fundazioaren webgunean eskuratu daitezke:
www.fundacioncajanavarra.es/es/educacion-y-cultura/civican#cesionalquiler

ARETOAK UZTEA ETA ALOKATZEA

Zentroaren jarduera sare sozialetan azaldu eta partekatzen da. CIVICANek profil aktiboa
du Youtube, Twitter eta Facebook-en. Gainera, www.fundacioncajanavarra.es webgunean
ikus daitezke programa, zerbitzu eta jarduerak, baita Nafarroako Kutxa Fundazioaren
jarduerari buruzko berri garrantzitsuenak ere. Halaber, liburutegiak informazioa eskaintzen
du www.bibliotecaspublicas.es/civican/ webgunean eta civicanlib.blogspot.com  blogean.

CIVICAN SARE SOZIALETAN
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ELKARTASUNA

9

INICIACIÓN A LA LENGUA 
DE SIGNOS
GAZTE ETA HELDUENTZAT
Astelehenetan, urriaren 18tik ekainaren 
13ra, 19:30-21:00. 2. gela

> Ikastaro honen helburua gutxieneko prestakuntza bat ematea da,
hizkuntza jakin nahi duen edozein pertsonak edo entzumen
desgaitasuna duten pertsonekin lan egiten duen edozein pertsonak
zeinu hizkuntzan komunikatzeko oinarriak ezagutu ahal izan ditzan.

15 plaza
Irakaslea: ASORNA
1h 30m-ko 27 saio [40h 30m]
Izen ematea: 72 €-ko 3 kuota

A

Egungo erronkei aurre egiteko eta etorkizuneko gizarteari 
buruzko gakoak emateko prestakuntza espazioak. 

Gainera, gizarte arazo berriei erantzuna eman nahi zaie, 
bizikidetza eta elkartasun modu berriak bultzatuko dituzten eta

lankidetza indartuko duten ekintzen bidez.

ikastaroak eta tailerrak
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ELKARTASUNA
ikastaroak eta tailerrak

ESTIMULACIÓN
COGNITIVA A
TRAVÉS DEL
JUEGO
GAITASUN KOGNITIBOAK
BULTZATZEKO ETA URRITU
ZAIZKIENAK INDARTZEKO
BEHARRA DUTEN PERTSONEN
ZAINTZAILEEI ETA/EDO SENIDEEI
ZUZENDUA
Urriaren 18tik azaroaren 25era,
online

> Senideei eta/edo zaintzaileei
zuzendutako online ikastaroa, gaitasun
kognitiboak bultzatzen eta urritu
direnak indartzen lagunduko duten
hainbat joko metodologia aztertzeko.
Ikastaroa amaitzeko, aurrez aurreko
saio praktiko bat egingo da. Saio
horretan, interesdunek beren kargura
duten senitarteko edo pertsona batekin
jolastu ahal izango dute, eta ikasitakoa
aurrez aurre egiaztatu.

12 plaza
Irakaslea: Teseo Navarra 4h 30m
Izen ematea: 44 €

OL TALLER DE
ARPILLERAS
ADIERAZPIDE GISA EHUNGINTZA
TEKNIKA HORRETAN INTERESA
DUTEN GAZTE ETA HELDUENTZAT
Asteazkenetan, urriaren 20tik
abenduaren 15era, 18:30-20:00. 
3. gela

> Ikastaro honen helburua arpillerak edo
zaku oihalak ezagutaraztea da,
erresistentziarako eta narratiben
erregistrorako hizkuntza indartsu gisa.
Tailer-bizipen formatua du, eduki teoriko
eta praktikoarekin eta erreferentzia
estetikoen aurkezpenarekin, ehungintza
hizkuntzatik abiatuta tokiko narratibak
eraikitzeko. Arpillerak landuko dira batez
ere, baina munduan dauden ehun
erreferentzien aniztasuna, teknikak,
gaiak eta sormen prozesuak ere
aurkeztuko dira. Halaber, joskintza eta
arpillera salaketa modu gisa erabiltzen
duten taldeen eta kolektiboen
esperientziak aurkeztuko dira.

15 plaza
Irakaslea: Esther Vital, gizarte eta
kultur proiektuen kudeatzailea
1h 30m-ko 7 saio [10h 30m]
Izen ematea: 55 €

T
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ELKARTASUNA
ikastaroak eta tailerrak

LABORATORIO 
DE ACCIÓN
DOCUMENTAL
KEZKA SOZIALAK DITUZTEN
ETA IKUS ENTZUNEZKO
SORKUNTZAN INTERESA
DUTEN GAZTE ETA HELDUEI
ZUZENDUTA
Asteazkenetan, urriaren 20tik
maiatzaren 18ra, 19:30-21:00.
1. gela

> Ikastaro honetan ikus entzunezko
proiektu dokumental, sozial eta
kritiko bat egiteko gidalerroak
ikasiko dira. Aukeratutako gaiaren
inguruan eztabaida talde bat sortuko
da, eta jorratuko den gaiari buruzko
aurretiazko ikerketa bat egingo da.
Ikastaroaren helburua ikasleek beren
proiektua egin ahal izatea da,
horretarako beharrezkoak diren
oinarrizko ezagutzak eskuratuta.

15 plaza
Irakaslea: Tripulante Produce
1h 30m-ko 25 saio [37h 30m]
Izen ematea: 117 €-ko 3 kuota

A ARTES
ESCÉNICAS E
INTEGRACIÓN
DE PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD
ZUZENDUTA,
DESGAITASUNEN BAT IZAN
ALA EZ 
Asteazkenetan, urriaren 20tik 
abenduaren 15era, 18:00-19:30. 
4. gela

> Ikastaro praktikoa, interpretazio
eta mugimendu jarraibideak
ikasteko.
Ikastaroak bi ardatz izango ditu:
dantza garaikidea / gorputz
adierazpena eta antzerkia / keinu
adierazpena.

8 plaza
Irakasleak: Maite Legarreta eta
Andrea Irurzun, Fundación Atena
1h 30m-ko 8 saio [12h]
Izen ematea: 142 €

T

CIVICAN otoño cursos y talleres 2021 EUSK.qxd:Maquetación 1  16/08/21  16:49  Página 11



12

CIVICAN otoño cursos y talleres 2021 EUSK.qxd:Maquetación 1  16/08/21  16:49  Página 12



13

PRÁCTICAS ARTÍSTICAS
CONTEMPORÁNEAS
ARTE GARAIKIDEAN INTERESA DUTEN GAZTEEI 
ETA HELDUEI ZUZENDUTA
Ostegunetan, urriaren 7tik abenduaren 16ra, 19:00-21:00. 
1. gela

> Tailer honetan arteari heltzeko tresnak eta moduak aztertuko dira, eskura
ditugun objektuak eta materialak erabilita. Beste logika posible batzuetan
sartzea eta artearen bidez gogoeta egitea ahalbidetuko duen jolas kolektibo
moduan planteatzen da, abiapuntu gisa gorputza, testua, bideoa, irudia eta abar
erabilita.
Ez da beharrezkoa aldez aurretik arte ezagutzarik izatea, baina lantaldearekin
esperientziak esploratzeko eta trukatzeko gogoa behar da. 

15 plaza
Irakaslea: Elisa Arteta, artista eta Uharte Zentroko zuzendarikidea
2h-ko 6 saio [12h]
Izen ematea: 97 €

T

KULTURA
Pentsamenduaren hainbat korronte hobeto ulertzeko 

prestakuntza, hausnarketa eta eztabaida espazioak, etorkizuneko
gizarteak dituen erronka nagusiei heldu, ideia eta hizkuntza

berrietara hurbildu eta pentsamendu kritikoa sustatuta.

ikastaroak eta tailerrak
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KULTURA
ikastaroak eta tailerrak

PRISMAS
SONOROS. 
DEL BARROCO 
AL SIGLO XXI
MUSIKAN INTERESA DUTEN
GAZTE ETA HELDUENTZAT 
Asteazkenetan, urriaren 20tik 
maiatzaren 18ra, 17:30-19:00. 
1. gela

> Ikastaro honen helburua eduki
musikaletara hurbiltzea da musika
klasikoaren eta lirikoaren sektoreko
profesionalen esperientzietatik
abiatuta eta Baluarte Fundazioaren
21/22 denboraldiko programazio
artistikoan oinarrituta. Adibide
praktikoetan oinarritutako entzumen
aktiboko ikastaroa da.

45 plaza
Irakasleak: Baluarte Fundazioko
profesionalak
1h 30m-ko 25 saio [37h 30m]
Izen ematea: 68 €-ko 3 kuota

A
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KULTURA
ikastaroak eta tailerrak

PRODUCCIÓN MUSICAL
MUSIKA ELEKTRONIKOAN INTERESA DUTEN GAZTE 
ETA HELDUENTZAT 
Ostiraletan, azaroaren 5etik 26ra, 18:30-20:30 
2. gela

> Etxeko estudio bat sortzeko funtsezkoak diren zenbait alderdi jorratuko dira
ikastaro honetan, eta tresna digitalek eskaintzen dituzten aukerez hitz egingo da.
Erritmo kaxak, harmonia, ahotsak eta instrumentuak grabatzea. Ableton Live
erabiliko da sekuentziadore nagusi gisa, baina beste aukera batzuk ere aztertuko
dira. Hastapen ikastaroa da, musika genero guztiei irekia.

20 plaza
Irakaslea: Javier Suescun, Musex Industries 
2h-ko 4 saio [8h]
Izen ematea: 51 €

T
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KULTURA
ikastaroak eta tailerrak

HERRAMIENTAS 
DE CREACIÓN
COREOGRÁFICA
CONTEMPORÁNEA
IKERKETAN ETA DANTZA
GARAIKIDEAN INTERESA DUTEN
GAZTEEI ETA HELDUEI ZUZENDUTA 
Ostiraletan, urriaren 22tik azaroaren
26ra, 19:30-21:00 
Dantza aretoa

> Ikastaro honetan ikerketa ildo oso
desberdinak jarraitzen dituzten hiru
sortzaile izango dira gidari. Helburua
ikerketa eta sorkuntza koreografikoa
sustatzeko tresnak eskaintzea da,
bakoitzaren ikuspegi pertsonaletik.
Nondik hasi ikerketa prozesu bat? Ba al
dago ikerketa metodologiarik? Nola
egituratu ideia bat eta bilakatu
mugimendu? Galdera horietatik abiatuta,
praktika eta teoria landuko dira, lan ildoak
garatzeko sormen koreografikoko prozesu
batean.

Plazak: 15
Irakasleak: Carmen Larraz, Laida Aldaz
eta Marta Coronado, La Faktoría
Choreographic Center-en sortzaileak eta
zuzendarikideak
1h 30m-ko 6 saio [9h]
Izen ematea: 102 €

T POESÍA ES ESTO 
Y ESTO Y ESTO. 
CON ELENA MEDEL
LITERATURAN ETA IDAZKETAN
INTERESA DUTEN GAZTEEI ETA
HELDUEI ZUZENDUTA 
Azaroak 26, ostirala, 18:00-21:00 
3. gela

> «Poema es esto y
esto y esto», hau
da, «poema hau
eta hau eta hau
da» esan zuen
Juan Larreak.
Definizio
ironiko eta
eskuzabal
horretan
poesia
osatzen duten
poema posible
guztiak sartzen
dira: grabitatea eta
arintasuna, tradizioa
eta berrikuntza, indibiduala eta plurala... 
Planteamendu eta garapen anitza
izango duten hainbat testu klasiko eta
garaikidetatik abiatuta, bakoitzak
literatura nola ulertzen duen aztertuko
da, baita arrotzago sentitzen duena ere.
Bakoitzaren intereseko baliabideak
hartuko dira eta ondoren poema bat
eraikiko da, idazketa automatikoko
ariketen bidez, norberaren ahotsa
bilatzeko bidean aurrera eginez.
Amaitzeko, ondorengo zuzenketari
aurre egiteko hausnarketa batzuk
partekatuko dira, poema "hau" izatetik
"hau" izatera igarotzeko.

25 plaza
Irakaslea: Elena Medel, poeta,
nobelagilea, literatur kritikaria eta
editorea
3h-ko saio 1 [3h]
Izen ematea: 32 €2€

T
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KULTURA
ikastaroak eta tailerrak

TALLER DE
NARRATIVA
LITERATURAN ETA LITERTUR
SORKUNTZAN INTERESA DUTEN
GAZTEEI ETA HELDUEI ZUZENDUTA 
Asteartetan, urriaren 19tik abenduaren
14ra, 18:00-19:30. 
2. gela

> Ikastaro honetan modu teoriko-praktikoan
erantzungo zaie istorio baten idazketaren
alderdi guztiei: abiapuntua, itxiera, paragrafoa,
paragrafoen arteko trantsizioa, elipsia,
adjektiboak, substantiboak eta adberbioak
erabiltzea, elkarrizketa, metafora, orriaren
arkitektura, kapitulua, makroegitura,
pertsonaien eraikuntza, deskribapena,
bilbearen eraikuntza eta garapena, pertsonaien
eraldaketa arkua, berridazketa sortzailea...

25 plaza
Irakaslea: Carlos Bassas, idazlea eta
Komunikazio Publikoan doktorea
1h 30m-ko 8 saio [12h]
Izen ematea: 65 €

T

TALLER DE 
GUIÓN
IDAZKETAN ETA ZINEMAN
INTERESA DUTEN GAZTEEI
ETA HELDUEI ZUZENDUTA
Ostegunetan, urriaren 21etik
azaroaren 25era, 18:30-
20:30.
3. gela

> Gidoia da ikus entzunezko
edozein kontakizunen
abiapuntua, dela telebistakoa,
dela filmikoa. Bere orrialdeetan
pertsonaien izaera, bilbearen
nondik norakoak eta istorio
bakoitzak proposatzen duen
mundu bisualaren
berezitasunak aurreratzen dira.
Ikastaro honen helburua
gidoilariek ikus entzunezko
fikziozko kontakizunak idazteko
erabiltzen dituzten tresnak
publiko ez espezializatuari
ezagutaraztea da. Gainera,
amaieran, aukerako jarduera
praktiko gisa, "pitch" bat
proposatzen da,
bertaratutakoek irakasleekin
beren gidoiaren ideia
probatzeko aukera izan
dezaten.

40 plaza
Irakasleak: Pablo Castrillo
(gidoilaria eta Ikus
Entzunezko Komunikazioko
irakaslea Nafarroako
Unibertsitatean) eta Alberto
Nahum (Ikus Entzunezko
Komunikazioko irakaslea
Nafarroako Unibertsitatean)
2h-ko 6 saio [12h]
Izen ematea: 50 €

T
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KULTURA
ikastaroak eta tailerrak

CINE EUROPEO 
CONTEMPORÁNEO 
EGILE ZINEMAN INTERESA DUTEN
GAZTEEI ETA HELDUEI ZUZENDUTA
Astelehenetan, urriaren 18tik
abenduaren 13ra, 19:00-20:30.
1. gela

> Azken hamarkadako Europako
zinemako lanak eta zuzendariak
ezagutzeko ibilbidea. Filmen zatiak eta
filmografien ezaugarri bereizgarrienak
aztertuko dira. Aipamen berezia egingo
zaio Portugalgo zinemari, munduko
jaialdirik garrantzitsuenetan duen
presentzia dela eta, eta Errumaniako
zinemari, zinematografia ausarta eta
erreferentziala baitu. Fikziozkoak ez diren
lanen errepasoa ere egingo da, eta saio
bat eskainiko zaie beren kalitateagatik
jaialdietako programatzaileen eta kritikari
zorrotzenen ikusmiran jartzea lortu duten
egile berrienei.

30 plaza
Irakasleak: Juan Arteaga, kulturako
kazetaria
1h 30m-ko 6 saio [9h]
Izen ematea: 40 €

TNARRATIVA
VISUAL 
IRUDIAN ETA HARK DUEN
KOMUNIKATZEKO
GAITASUNEAN INTERESA
DUTEN GAZTEEI ETA HELDUEI
ZUZENDUA
Ostiraletan, urriaren 8tik 29ra,
17:30-20:30 
2. gela

> Irudiek, edozein dela ere haien
euskarria –marrazkia, pintura,
graffitia, argazkia, bideoa, arte
digitala, eta abar– istorio bat
kontatzeko duten ahalmenari
buruzko ikastaro praktikoa.
Ikastaroan zehar, hainbat teknika
artistikok mezu bat adierazteko
eskain ditzaketen aukerak
aztertuko dira. Irudia lantzeko
hainbat modu ezagutuko dira,
ariketa pertsonalen, talde ariketen
eta ikerketa pertsonalaren bidez,
azken proiektu bat sortzeko.

15 plaza
Irakaslea: Oier Fuentes, Katubi 
3h-ko 4 saio [12h] 
Izen ematea: 120 €

T
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KULTURA
ikastaroak eta tailerrak

LOS CHIÍES. RELIGIÓN,
POLÍTICA Y PODER EN
ORIENTE MEDIO 
NAZIOARTEKO GAURKOTASUNEAN
INTERESA DUTEN GAZTEEI ETA HELDUEI
ZUZENDUTA
Asteartetan, urriaren 19tik abenduaren
14ra, 19:30-21:00. 3. gela

> Xiitak Islamaren joera protestantea dira eta
mistika, teologia politikoa, sakrifizioa eta
erresistentzia batzen dituzte. Era berean,
eragile nagusietako bat dira hegemoniagatiko,
lurraldeagatiko eta eskualde baliabideengatiko
liskarretan. Ikastaro honetan, haien ideiak,
geografiak eta gidari erlijiosoaren gobernua
azalduko dira, Libanoko Hebolatik Irango
sistema politikora, ultrakontserbadoreen
erabateko agintearekin. Mugimendu horren
gaurkotasuna ere aztertuko da: milizia xiitak
Sirian eta Iraken, eta Israelekiko talka; garapen
nuklearrak eragindako tentsioak; nazioarteko
zigorrak edo akordioak, eta AEBekin,
Errusiarekin eta Saudi Arabiarekin dituzten
harremanak.

45 plaza
Irakaslea: Javier Aísa, arabiar munduan eta
islamiarrean espezializatutako kazetaria
1h 30m-ko 8 saio [12h]
Izen ematea: 65 €

T
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KULTURA
ikastaroak eta tailerrak

YACIMIENTOS
ARQUEOLÓGICOS 
DEL MUNDO 
HISTORIAN INTERESA DUTEN GAZTE ETA
HELDUEI ZUZENDUTA
Asteartetan, urriaren 19tik maiatzaren 
31ra, 11:30-13:00. 
Auditoriuma

> Ikastaro honetan ibilbide kronologikoa egingo
da munduko aztarnategi arkeologiko nagusietatik,
Neolitikoan eta Brontze Aroan hasi eta Erdi Aroan
amaituta. Horretarako, planeta osoan zehar
sakabanatutako hogei bat leku aztertuko dira,
Kanbodiako AngkorWat-etik eta Peruko Machu
Pichura, Ponpeiatik (Italia) eta Tutankamonen
hilobitik (Egipto) igarota. Toki bakoitzaren historia
ezagutuko da, baita zergatik suntsitu edo bertan
behera utzi zituzten, haien berraurkikuntzaren
atzean zer dagoen, nola atera zen toki horietako
bakoitza argitara, zer buruhauste izan zituzten
arkeologoek haien sekretuak argitzeko eta
hondakinen egungo egoera zein den ere.

100 plaza
Irakaslea: Eva Tobalina, Antzinako Historian
doktorea
1h 30m-ko 25 saio [37h 30m]
Izen ematea: 68 €-ko 3 kuota

A
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KULTURA
ikastaroak eta tailerrak

HISTORIA ANTIGUA DE
LA PENÍNSULA IBÉRICA 
HISTORIAN INTERESA DUTEN GAZTE ETA
HELDUEI ZUZENDUTA
Asteartetan, urriaren 19tik maiatzaren 
31ra, 16:30-18:00. 
Auditoriuma

> Ikastaroan xehetasunez aztertuko dira
penintsulako protohistoriako lehen kulturak:
tartesiarrak, iberiarrak, zeltak eta zeltiberiarrak;
herri kolonizatzaileen etorrera: feniziarrak,
kartagotarrak eta greziarrak, ondoren Erromak
Hispania konkistatu zueneko gertaera nagusiak
ezagutzeko, Numantzia edo Viriato bezalako izen
handiekin; lurraldearen erromanizazio sakona
egiaztatu eta aztertuko da, baita haren
integrazioa ere Erromako historian eta kulturan.
Azkenik, Mendebaldeko Erromatar Inperioaren
erorialdia eta, IV. mendetik aurrera gertatu zen
barbaroen etorrera kontatuko da, Toledoko
Erresuma bisigodoaren sorrera ekarri zuena eta
711. urtean musulmanen etorrerarekin eten
zena.

100 plaza
Irakasleak: Eva Tobalina, Antzinako Historian
doktorea
1h 30m-ko 25 saio [37h 30m]
Izen ematea: 68 €-ko 3 kuota

A
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KULTURA
ikastaroak eta tailerrak

VENECIA, SEÑORA 
DE LOS MARES 
HISTORIAN INTERESA DUTEN GAZTE ETA HELDUEI ZUZENDUTA
Asteartetan, urriaren 19tik maiatzaren 31ra, 18:30-20:00. 
Auditoriuma

> Ikastaro honetan, Veneziako Merkataritza Errepublikaren historia ezagutuko da, VIII.
mendeko jatorri xumetik hasi eta XVIII. mendearen amaieran desagertu zen arte.
Mediterraneoko merkataritza potentzia handia izatera eraman zuen igoera, 4.
Gurutzadan izan zuen partaidetza eta itsasoz haraindiko inperioaren eraikuntza
kontatuko dira. Era berean, XV. mendetik aurrera izan zuen merkataritza gainbehera
eta horrekin batera Aro Moderno osoan bizi izan zuen kultura bikaintasuna aztertuko
dira. Ibilbide historikoa izateaz gain, artistikoa eta kulturala ere izango da: Tiziano,
Tintoretto, Paladio, Casanova eta Veneziako Artearen Komedia izango dira
ikastaroaren azken protagonistak.

100 plaza
Irakasleak: Eva Tobalina, Antzinako Historian doktorea
1h 30m-ko 25 saio [37h 30m]
Izen ematea: 68 €-ko 3 kuota

A

Il Bucintoro (Canaletto) hacia 1745 - 1750
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KULTURA
ikastaroak eta tailerrak

HISTORIA DE
NAVARRA:
CASTILLOS 
HISTORIAN INTERESA DUTEN
GAZTE ETA HELDUEI ZUZENDUTA
Asteartetan, azaroaren 2tik 30era,
11:00-12:30. 
2. gela

> Ikastaro honetan Nafarroaren
defentsaren azterketa egingo da,
Pirinioetako lehen gotorlekuetatik XVI.
mendeko azken gotorlekuetaraino.
Nafarroaren konfigurazio historikoari
dagokionez, beste ikuspegi bat lortuko
da gazteluetan oinarrituta, eta, gainera,
ondare hori berreskuratzeko
konponbideak azaldu eta
eztabaidatuko dira. Eskualde
bakoitzeko gorabehera historiko eta
politikoak aztertuko dira, bai eta
zonaldeen araberako lan programa bat
egiteko beharra ere.

30 plaza
Irakasleak: Iñaki Sagredo,
historialaria 
1h 30m-ko 5 saio [7h 30m]
Izen ematea: 47 €

T
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KULTURA
ikastaroak eta tailerrak

FELICES 
AÑOS 20 
ARTEAN INTERESA DUTEN GAZTEEI
ETA HELDUEI ZUZENDUTA
Astelehenetan, urriaren 18tik maiatzaren
30era, 17:00-18:30. 
3. gela

> Arma industrial berrien botere
suntsitzailea agerian utzi zuen Gerra Handi
izugarriak bide eman zion "Espainiako
gripearen" etsai ikusezinari, 1918 eta 1920
artean mundu osoan zabaldu zen eta
milioika heriotza eragin zituen birusari.
Gertaera horien ondoren, gerren arteko
garaia hasiko da, non, modernotasun,

askatasun eta dibertsio irrikak, urte horiek
années folles, crazy years edo felices

20 izenez ezagutzea eragin zuen.
Kafez, tabernaz eta estudioz

beteriko Montparnasseko giro
bohemioan sormenak gainezka
egiten zuen eta mugimendu
artistiko iraultzaileenen sorrera
ekarri zuen. Berlin kabaretaren
hiriburu bilakatu zen eta UFA
estudioak zuzendari bikainen
egoitza. Bauhaus bezalako
eskolek joera berriak ezarri
zituzten Europa osoan, eta
jazz musikak soinu banda jarri
zien urte zoragarri horiei.

55 plaza
Irakasleak: Ana Ulargui,
Artearen Historian doktorea

1h 30m-ko 25 saio [37h 30m]
Izen ematea: 68 €-ko 3
kuota

A
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KULTURA
ikastaroak eta tailerrak

METAMORFOSIS. 
ARTE Y MITOLOGÍA 
ARTEAN INTERESA DUTEN GAZTEEI 
ETA HELDUEI ZUZENDUTA
Astelehenetan, urriaren 18tik maiatzaren 30era, 19:00-20:30. 
3. gela

> Ikastaro honen bidez, mitologia klasikoari eta arte plastikoetan duen
islari buruzko begirada zabala eskaini nahi da. Antzinako mundutik gaur
egun arte, Medusa edo Minotauro bezalako pertsonaiek artistak liluratu
dituzte eta mitoaren hainbat berrinterpretaziorako inspirazio iturri izan
dira. Ikastaro honetan ibilbide bat proposatuko da maitasunaren,
desioaren, grinen, bertuteen, edertasunaren eta bestelako gai batzuen
ikuskera grekolatinotik, antzinako mundutik gaur egun arte mito

klasikoaren erakargarritasunak liluratu dituen artista handien eskutik.
Ez da mitoa bakarrik aztertuko, baizik eta baita denboran zehar

artean nola islatu den ere. Saio bakoitzean gertakari mitologiko bat
jorratuko da eta denboran zehar sortu duen aberastasun
ikonografikoa balioetsiko da. 

55 plaza
Irakasleak: Ana Ulargui, Artearen Historian doktorea
1h 30m-ko 25 saio [37h 30m]
Izen ematea: 68 €-ko 3 kuota

A
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CURSO DE
INICIACIÓN 
AL INGLÉS
INGELESA HITZ EGITEN EZ DUTEN
60 URTETIK GORAKOEI
ZUZENDUTA
Ostegunetan, urriaren 21etik

ekainaren 16ra, 11:00 
1. gela

> Ingelesa ikasten hasteko ikastaroa,
aurretik hizkuntzaren ezagutzarik
ez duten 60 urtetik gorakoentzat.
Ikastaro honek ingelesa ikasten
hasteko eta kultura eta tradizio
anglosaxoiak ezagutzeko aukera
emango die parte hartzaileei.
Helburua jarduerak irakaslearen
eta ikasleen arteko komunikazio
bide izatea da, baita ikasleen
artekoa ere. 
Ikastaroaren bidez, ikasleek
ingelesa ikuspegi
komunikatibo, praktiko eta
dibertigarri batetik ikasteko
aukera izan dezaten lortu nahi
da, hamaika jardueraren bidez
(idatzizko jarduerak, listening
edo entzumen ariketak,
jolasak, abestiak...).

25 plaza
Irakaslea: Tracy Hooper,
hezitzailea
1h 30m-ko 29 saio 
[43h 30m]
Izen ematea: 47 €-ko 3
kuota

A CURSO MEDIO 
DE INGLÉS
AURRETIK INGELES
EZAGUTZAK DITUZTEN
ETA HASIERAKO
IKASTAROA EGIN DUTEN
60 URTETIK GORAKOEI
ZUZENDUTA
Ostegunetan, urriaren 21etik
ekainaren 16ra, 11:30-13:00
1. gela

> Aurretik ingelesa ikasten
hasteko ikastaroa egin duten
edo hizkuntza eskolako lehen
mailako ezagutzen baliokideak
dituzten 60 urtetik gorakoei
zuzendutako ingeles ikastaroa.
Helburua jarduerak
irakaslearen eta ikasleen arteko
komunikazio bide izatea da,
baita ikasleen artekoa ere.
Ikastaroaren bidez, ikasleek
ingelesa ikuspegi
komunikatibo, praktiko eta
dibertigarri batetik ikasteko
aukera izan dezaten lortu nahi
da, hamaika jardueraren bidez
(idatzizko jarduerak, listening
edo entzumen ariketak, jolasak,
abestiak...).

25 plaza
Irakaslea: Tracy Hooper,
hezitzailea
1h 30m-ko 29 saio [43h 30m]
Izen ematea: 47 €-ko 3 kuota

A

HEZKUNTZA
Espiritu berritzailea, sormena eta lan egiteko modu berriak
sustatzeko espazioak, hezkuntza prozesuan inplikatutako 
eragileen artean ezagutza trukatzeko sare bat sortzeko.

ikastaroak eta tailerrak
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HEZKUNTZA
ikastaroak eta tailerrak

GRUPOS DE
CONVERSACIÓN
GAZTE ETA HELDUENTZAT
Urriaren 5etik ekainaren 17ra

> Proposamen honen helburua da
topaketa eta ikaskuntza foroak
sustatzea, ideiak eta ezagutzak
trukatzeko. Hainbat hizkuntzatan hitz
egin nahi duten pertsonak biltzeko
gunea.

A
FRANTSESA
Asteartetan, 19:00-21:00 
Kafetegia

INGELESA
Asteazkenetan, 10:00-12:00.
Kafetegia

ALEMANA
Asteazkenetan, 19:00-21:00.
Kafetegia

EUSKARA
Ostegunetan, 19:00-21:00. 
Kafetegia
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HEZKUNTZA
ikastaroak eta tailerrak

COMUNICACIÓN
EFICAZ Y
ASERTIVA
KOMUNIKAZIO GAITASUNAK
HOBETZEKO INTERESA
DUTEN GAZTEEI ETA HELDUEI
ZUZENDUTA
Ostegunetan, urriaren 14tik
azaroaren 4ra, 18:45-20:00 
2. gela

> Asertibitatea besteekin
komunikatzeko eta harremanak
ezartzeko estilo bat da. Pentsatzen
eta sentitzen dudana, edo nahi
dudana errespetuz eta enpatiaz
eta, aldi berean, seguru eta irmo
adierazita, beste pertsonekin lotura
seguruagoa eta komunikazio
eraginkorragoa izango dut eta nire
autoestimua indartuko dut.
Ikastaro honetan eguneroko
bizitzako hainbat arlotako eta
egoeratako interakzioa hobetzea
ahalbidetuko diguten hainbat
teknika landuko dira.

15 plaza
Irakaslea: Alexandra Crettaz,
psikologoa
1h 15m-ko 4 saio [5h] 
Izen ematea: 33 €

T
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HEZKUNTZA
ikastaroak eta tailerrak

INNOVACIÓN Y
PENSAMIENTO
CREATIVO
IDEIA ETA KONPONBIDE
BERRITZAILEAK SORTZEKO
GAITASUNA INDARTU NAHI
DUTEN GAZTE ETA HELDUEI
ZUZENDUTA
Urriaren 18tik abenduaren 17ra,
Online

> Ikastaro honetan, proiektuak
lantzerakoan berrikuntzarako
gaitasuna eta sormena garatzeko
jarraibideak eskainiko dira. Helburua
berrikuntzari eta sormenari buruzko
funtsezko kontzeptuak eskuratzea,
sormen pertsonala sustatzea eta
berrikuntza prozesua sistematizatzea
da, emaitza praktikoak lortzeko. Online
prestakuntza honetan kontzeptuak
aplikazio praktikoarekin konbinatuko
dira.

25 plaza
Irakaslea: Julen Etxebeste,
ekonomista eta gizarte berrikuntzan
aditua [20 h]
Izen ematea: 166 €

OLNUEVAS
PLATAFORMAS DE
COMUNICACIÓN
DIGITAL 
TEKNOLOGIA BERRIEN
MUNDUAN SARTU NAHI DUTEN
HELDUEI ZUZENDUTA
Astelehen eta asteazkenetan,
azaroaren 8tik 15era, 09:30-11:00 
2. gela

> Ikastaro honen helburua ikasleak
teknologia berrien bidez senide eta
lagunekin eraginkortasunez
komunikatzeko gai izatea da. Hori
lortzeko, autonomoak izan beharko
dute, xedearen eta bertaratutako
pertsonen arabera zein gailu eta tresna
edo plataforma den egokiena
erabakitzeko orduan.
Parte hartzaile bakoitzak bere gailua
ekarri beharko du: tableta,
smartphonea edo ordenagailu
eramangarria.

15 plaza
Irakaslea: David Cazón, hezitzailea
1h 30m-ko 3 saio [4h 30m] 
Izen ematea: 22 €

T
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HEZKUNTZA
ikastaroak eta tailerrak

ORATORIA Y PRESENTACIONES 
EN PÚBLICO
KOMUNIKATZEKO GAITASUNAK HOBETZEKO INTERESA DUTEN
GAZTEEI ETA HELDUEI ZUZENDUTA
Asteazkenetan, urriaren 20tik abenduaren 15era, 19:00-21:00. 
2. gela

> Profesional askok parte hartzen dute bileretan, hitzaldietan eta
konferentziatan, eta lan hori behar bezala egitearen mende daude, neurri
handi batean, haien irudia eta lortzen dituzten emaitzak. Ikastaro honen
helburua trebetasun naturalak finkatzea, teoriaren eta praktikaren bidez ikas
daitezkeen gaitasunak garatzea, aurkezpen bat arrakastaz egitea
ahalbidetzen duten tresnak behar bezala erabiltzea eta jendaurrean hitz
egiteko beldurra galtzea da.
Ikastaro hau batez ere praktikoa bada ere, alderdi teoriko bat izango du eta
bertan komunikazio eraginkorrerako oinarriak eta oratoriari buruzko zenbait
ezagutza landuko dira.

15 plaza
Irakaslea: Kepa Murua, editorea eta idazlea
2h-ko 8 saio [16h]
Izen ematea: 148 €

T
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LABORATORIO DE ARTE Y
CREATIVIDAD
4 ETA 7 URTE ARTEKO HAURRENTZAT
Astelehenetan, urriaren 18tik abenduaren 13ra, 18:00-19:00. 
2. gela

> Laborategi hau bi lengoaiatan oinarritzen da: esploratzeko artea eta
helburu bat duen lankidetzako artea. Teknika eta material artistikoak
aztertzeko eta zentzumenak estimulatzeko espazioa da, sormenaren,
irudimenaren eta garapen emozionalaren lanketaren bidez. Oinarrizko kodeak
erabiltzen ikasiko da hainbat teknika artistikoren bitartez, eta artearen
lengoaiekin esperimentatuko da (kolorea, bolumena, forma...). Material
birziklatuen erabilerarekin ere lan egingo da, trebetasun berrien ikaskuntza
hizkuntza sortzaileari gehitzeko.

12 plaza
Irakaslea: Elena Eraso, arte hezitzailea
1h-ko 6 saio [6h]
Izen ematea: 61 €

T

FAMILIAK
CIVICANen familia programazioa komunitatean ekarpenak egiteko

espazio gisa ulertzen da, pentsatzeko, ezagutzeko, sortzeko, egiteko
eta partekatzeko, eta, azken finean, parte hartzeko gune gisa. 

Tokian bizi direnen artean etengabeko elkarrizketa ezarri nahi da,
betiere bakoitzak parte hartzeko duen moduaren arabera. 

Modu ludiko eta pedagogikoan, sorkuntza sustatzen da eta
elkartzeko espazioak sortzen dira.

ikastaroak eta tailerrak
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FAMILIAK
ikastaroak eta tailerrak

FOTOGRAFÍA 
TU HISTORIA
8 ETA 12 URTE ARTEKO
HAURRENTZAT
Azaroaren 4tik abenduaren 9tik
Ostegunetan, 18:00-19:30. 
4. gela

> Argazkigintzak adierazi nahi duguna
irudietan islatu ahal izateko gaitasuna
du. Argazkien bidez, haurrek bisualki
komunikatzen ikasiko dute, baita
konposizio, fokuratze eta konfigurazio
teknikak ere. Gainera, saio bakoitzean
argazkigintzaren alderdi hori lantzen
duten artistei buruzko ibilbide labur
bat egingo da, haurren ikusizko kultura
areagotzeko.

15 plaza
Irakaslea: Villar López, argazkilaria
1h 30m-ko 6 saio [9h] 
Izen ematea: 56 €

T
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FAMILIAK
ikastaroak eta tailerrak

ESTIMULACIÓN
ACUÁTICA
INFANTIL
3 ETA 6 URTE ARTEKO
HAURRENTZAT

> 1. taldea: Igeriketa ikasten
hasteko eskolak, uretan sartzeari
uko egiten ez dioten 3 eta 6 urte
bitarteko haurrentzat.
> 2 eta 3 taldeak: Igeriketa
ikasten hasteko eskolak, inolako
laguntzarik gabe uretan joan-
etorri laburrak egiteko gai diren 3
eta 6 urte bitarteko haurrentzat.

Plazak: 7 talde bakoitzeko
Irakasleak: Hydra

TC

1. TALDEA:
Astearte eta ostegunetan, urriaren
5etik abenduaren 16ra, 18:15-
18:45. 
30 m-ko 20 saio [10h] 
Izen ematea: 118 €

2. TALDEA:
Astearte eta ostegunetan, urriaren
5etik  abenduaren 16ra, 18:45-
19:15. 
30 m-ko 20 saio [10h] 
Izen ematea: 118 €

1. TALDEA:
Astelehen eta asteazkenetan,
urriaren 4tik abenduaren 15era,
18:45-19:15 
30 m-ko 17 saio [8h 30m] 
Izen ematea: 100 €
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MESA DE LUZ
COMO RECURSO
PEDAGÓGICO
LEHEN HAURTZAROAREN
HEZKUNTZAN INTERESA DUTEN
HELDUEI ZUZENDUTA
Azaroaren 2tik 26ra
Online

> Argi mahaia haurrentzako baliabide
didaktiko garrantzitsua da. Estimulu
bisual gisa, haurren arreta errazten du,
oso erakargarria delako eta edozein
materialek balio berezia hartzen
duelako. Ikastaro honetan, PowerPoint
bidezko aurkezpenen, bideoen eta
material osagarriaren bidez, argi
mahaia nola erabili ikasiko da, baita
materialak eta baliabideak nola sortu
ere, tresna horri ahalik eta etekin
handiena ateratzeko.

25 plaza
Irakaslea: Leticia Urdaci, hezitzailea
Izen ematea: 15 €

OL RECURSOS PARA
ESTIMULAR AL BEBÉ
DURANTE 
EL PRIMER AÑO
0 ETA 12 HILABETEKO HAURREI
ZUZENDUTA (HELDU BATEN
LAGUNTZAREKIN)
Astelehenetan, urriaren 8tik 25era,
17:00-18:00 
4. gela

> Haurtxoak iristen direnetik, garrantzitsua
da beren burua eta inguruko mundua
ezagutu ahal izateko hainbat aukera
eskaintzea. Baina nola eta zer tresnarekin
egin daiteke umetxoaren estimulazio
egokia? Haur bakoitzak bizitzako lehen
urtean dituen beharretatik abiatuta, hainbat
tresna eta jolasekin lan egingo da, garapen
sentsorial egokia ahalbidetzeko.

8 Plazak
Irakaslea: Leticia Urdaci, hezitzailea
1h-ko 2 saio [2h]
Izen ematea: 22 €

T
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LAB 0.3 0 eta 3 urte bitarteko haurrak dituzten familientzako pres-
takuntza, ikaskuntza eta esplorazio gunea da. Esperientziak parte-
katzeko, ezagutzeko, esploratzeko eta ikasteko topaguneak sortzea
da helburua.

LAB 0.3

37

FAMILIAK
ikastaroak eta tailerrak

INSTALACIÓN 
DE JUEGO
IBILTZEN DAKITEN 36
HILABETERA ARTEKO
HAURREI ZUZENDUTA (HELDU
BATEN LAGUNTZAREKIN)
Astelehenetan, azaroaren 8tik
15era, 17:00-18:00 
4. gela

> Tailer honetan, jolas
desegituratuko instalazio batez eta
esploraziora gonbidatzen duten
pieza solteez gozatzeko aukera
eskaintzen da. Saio bakoitzak
miaketa denbora librea izango du
haurtxoentzat, bai eta helduek
jolasean esku hartzeko beste
denbora bat ere, beti lagunduta eta
gidatuta.

10 plaza
Irakaslea: Cristina Saraldi, jolas
kontzienteko dibulgatzailea
1h-ko 2 saio [2h]
Izen ematea: 32 €

T
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ALIMENTACIÓN
SALUDABLE
ELIKADURA EKOLOGIKO ETA
OSASUNTSUAN INTERESA
DUTEN GAZTE ETA HELDUEI
ZUZENDUTA
Asteartetan, urriaren 19tik
azaroaren 9ra, 19:30-21:00
Sukaldaritza gela

> Egunerokoan menu osasungarriak
eta askotarikoak prestatzea. Elikagai
onenak aukeratzeko eta haiek
konbinatu eta behar bezala
prestatzeko aholkuak emango dira.
Saio bakoitzean tarte teoriko bat
egingo da, sukaldaritza
osasungarriaren oinarriak eta horiek
egunerokoan nola aplikatu ikasteko,
eta tarte praktiko bat, otordu
nagusirako menu oso bat prestatzeko.

20 plaza
Irakasleak: Almudena Montero,
Instituto Macrobiótico Nishime
delakoaren sortzailekide eta
zuzendaria
2h-ko 4 saio [8h]
Izen ematea: 60 €

T COCINA 
VEGANA
ELIKADURA EKOLOGIKO ETA
OSASUNTSUAN INTERESA
DUTEN GAZTE ETA HELDUEI
ZUZENDUTA
Asteartetan, azaroaren 16tik 23ra,
19:00-21:00. 
Sukaldaritza gela

> Egunerokoan menu osasungarriak
eta askotarikoak prestatzea elikagai
beganoekin. Saio bakoitzak zati teoriko
bat izango du, eta, bertan, mantenugai
nagusiak zein diren, landare jatorriko
zein elikagaitan aurkitu eta egunean
zehar nola banatu jakiteko aholkuak
emango dira, eta zati praktiko bat,
eguneko otorduetarako errezeten
ideiak prestatzeko.

20 plaza
Irakasleak: Almudena Montero,
Instituto Macrobiótico Nishime
delakoaren sortzailekide eta
zuzendaria
2h-ko 2 saio [4h]
Izen ematea: 30 €

T

OSASUNA ETA ONGIZATEA
Herritarren osasuna eta ongizatea hobetzeko eta elikadura ohitura

osasungarriekin lotutako proposamenak.

ikastaroak eta tailerrak

CIVICAN otoño cursos y talleres 2021 EUSK.qxd:Maquetación 1  16/08/21  16:50  Página 39



40

OSASUNA ETA ONGIZATEA
ikastaroak eta tailerrak

AQUAFITNESS
20 ETA 50 URTE ARTEKOEI
ZUZENDUTA

> Klase koreografiatuak, musikaren
erritmoari jarraituta hiru ariketa fase
lotzen dituztenak: berotzea,
intentsitatea eta lasaitasunera
itzultzea. Klase oso dinamiko eta biziak
dira, eta gorputz osoa modu
integralean lantzen da, urak eskaintzen
duen erresistentziaren abantaila
erantsiarekin.
Ez da beharrezkoa igeri egiten jakitea

14 plaza talde bakoitzeko
Irakasleak: Hydra
Igerilekua

TC 1. TALDEA:
Astelehen eta asteazkenetan, urriaren
4tik abenduaren 15era, 10:45-11:30 
45m-ko 17 saio [12h 45m] 
Izen ematea: 106 €

2. TALDEA:
Astelehen eta asteazkenetan, urriaren
4tik abenduaren 15era, 19:15-20:00 
45m-ko 17 saio [12h 45m] 
Izen ematea: 106 €

3. TALDEA:
Astearte eta ostegunetan, urriaren
5etik abenduaren 16ra, 19:15-20:00  
45 m-ko 20 saio [15h] 
Izen ematea: 124 €

4. TALDEA:
Astelehen eta asteazkenetan, urriaren
4tik abenduaren 15era, 20:00-20:45 
45m-ko 17 saio [12h 45m] 
Izen ematea: 106 €
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AQUAGYM
35 ETA 60 URTE ARTEKOEI
ZUZENDUTA

> Jarduera fisikoa uretan. Ez da
beharrezkoa igeri egiten jakitea
Erresistentzia, indarra eta
malgutasuna lantzen dituzten oso
klase konpletoak. Urak erresistentzia
graduagarria ematen du, ariketaren
intentsitatea pertsonalizatzen
laguntzen duena. Esfortzu
intentsitate ertaina.

Plazak: 14 talde bakoitzeko
Irakaslea: Hydra
Igerilekua

TC

1. TALDEA:
Astelehen eta asteazkenetan,
urriaren 4tik abenduaren 15era,
09:15-10:00 
45m-ko 17 saio [12h45m] 
Izen ematea: 106 €

2. TALDEA:
Astearte eta ostegunetan, urriaren
5etik abenduaren 16ra, 10:00-10:45 
45 m-ko 20 saio [15h] 
Izen ematea: 124 €

3. TALDEA:
Astearte eta ostegunetan, urriaren
5etik abenduaren 16ra, 
17:30-18:15 
45 m-ko 20 saio [15h] 
Izen ematea: 124 €
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AQUAGYM +60
60 URTETIK GORAKOENTZAT

> Uretan egiten den jarduera fisikoa,
bereziki adinekoei zuzendutakoa.
Adineko pertsonentzat interes
handiena duten alderdi fisikoak
azpimarratzen dira (indarra,
arintasuna). Ur inguruneko grabitate
ezari esker, adin jakin batzuetan
lehorrean zailak diren eta indarra,
koordinazioa eta erresistentzia
hobetzen laguntzen duten ariketak
landu ditzakegu.
Ez da beharrezkoa igeri egiten jakitea

Plazak: 14 talde bakoitzeko
Irakaslea: Hydra
Igerilekua

A
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ENTRENAMIENTO
FUNCIONAL
GAZTE ETA HELDUENTZAT
Astelehen eta asteazkenetan,
urriaren 4tik abenduaren 15era, 
09:15-10:00. 
Dantza aretoa

> Entrenamendu funtzionalak
edozein pertsonarentzat, kirolaria
izan ala ez, baliagarria izango den
ariketa errutina bat lortzea du
helburu, egunerokotasunean
sasoian egoteko. Giharrak
egunerokotasuna imitatuz lantzea
da, hau da, egiten diren ariketekin
eguneroko mugimendu jakin
batzuen antzeko parametroak
errepikatzea, hala nola ibiltzea, salto
egitea, eskailerak igotzea, kargak
altxatzea, arrastatzea...

20 plaza
Irakasleak: Elisa Rubio, monitorea 
45m-ko 17 saio [12h 45m]
Izen ematea: 56 €

TC

1. TALDEA:
Astearte eta ostegunetan, urriaren 5etik
ekainaren 16ra, 09:15-10:00 
45m-ko 63 saio [47h 15m] 
Izen ematea: 95 €-ko 3 kuota

2. TALDEA:
Astelehen eta asteazkenetan, urriaren
4tik ekainaren 15era, 
10:00-10:45 
45m-ko 61 saio [45h 45m] 
Izen ematea: 92 €-ko 3 kuota

3. TALDEA:
Astearte eta ostegunetan, urriaren 5etik
ekainaren 16ra, 10:45-11:30 
45m-ko 63 saio [47h 15m] 
Izen ematea: 95 €-ko 3 kuota

4. TALDEA:
Astelehen eta ostiraletan, urriaren 4tik
ekainaren 17ra, 11:30-12:15 
45 m-ko 60 saio [45h] 
Izen ematea: 89 €-ko 3 kuota

5. TALDEA:
Astearte eta ostegunetan, urriaren 5etik
ekainaren 16ra, 11:30-12:15 
45m-ko 63 saio [47h 15m] 
Izen ematea: 95 €-ko 3 kuota

6. TALDEA:
Asteazkenetan, urriaren 6tik ekainaren
15era, 11:30-12:15 
45 m-ko 32 saio [24h] 
Izen ematea: 48 €-ko 3 kuota

7. TALDEA:
Astelehen eta asteazkenetan, urriaren
4tik ekainaren 15era, 12:15-13:00 
45m-ko 61 saio [45h 45m] 
Izen ematea: 92 €-ko 3 kuota

8. TALDEA:
Astearte eta ostiraletan, urriaren 5etik
ekainaren 17ra, 12:15-13:00 
45m-ko 62 saio [46h 30m] 
Izen ematea: 93 €-ko 3 kuota
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G.A.P.
GAZTE ETA HELDUENTZAT
Astearte eta ostegunetan,
urriaren 5etik abenduaren
16ra, 18:30-19:30. 

> G.A.P. (Gluteos,
Abdominales y Piernas)
gluteo, abdominal eta
zangoetako muskuluak soilik
entrenatu nahi dituzten
pertsona guztientzako
ikastaroa da. Eskola
bakoitzean, 15-20 minutuko
lan aerobikoa egingo da, eta
gainerako denbora
ipurmasailak moldatzeko,
abdominalak murrizteko eta
zangoak sendotzeko izango
da. Entrenamendu estetikoa
eta funtzionala da, eta 500 eta
600 kaloria artean erretzen
ditu.

20 plaza
Irakaslea: Katrin Novillo,
monitorea
1h-ko 20 saio [20h]
Izen ematea: 92 €

TC

A

TC

AERÓBIC +60
60 URTETIK GORAKOENTZAT

> Dantza erritmo leunekin uztartzen
duten adinekoentzako eskolak.
Jarduera hau oso onuragarria da, gantz
pisua galtzen, artikulazio jarduera
errazten eta baikortasuna, bizitasuna
eta borondatea sustatzen laguntzen
duelako.

20 plaza talde bakoitzeko
Irakaslea: Elisa Rubio, monitorea 
Dantza aretoa

1. TALDEA:
Astearte eta ostegunetan, 
urriaren 5etik ekainaren 16ra, 
10:30-11:30 
1h-ko 63 saio [63h] 
Izen ematea: 73 €-ko 3 kuota

2. TALDEA:
Ostiraletan, urriaren 8tik abenduaren
17ra, 12:00-13:00. 
1h-ko 10 saio [10h] 
Izen ematea: 35 €
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MINDFULNESS
GAZTE ETA HELDUENTZAT

> Mindfulness, edo "kontzientzia betea",
meditazio budistatik dator. Egungo errealitatea
bizitzea bilatzen duen eta horretarako arreta
nahita zentratzea lantzen duen praktika da.
Mindfulnessaren praktikak estresa murriztu
dezake, autokontzientzia areagotu, ongizate
orokorra hobetu eta sintoma fisikoak,
psikologikoak, min kronikoa eta estresari lotutako
beste sintoma batzuk murriztu. Ikastaro honen
bitartez diziplina horretara hurbiltzea nahi dugu.
Ez gai filosofiko edo erlijioso gisa, baizik eta
gizakiaren aukera psikologikoen parte den,
bizitza osoagoa izateko gaitasuna ematen duen
eta kontzientzia egoera desberdinen garapena
errazten duen diziplina gisa.

18 plaza talde bakoitzeko
Irakaslea: Georgina Quelart, psikologoa
4. gela

T 1. TALDEA:
Ostiraletan, urriaren 15etik abenduaren
17ra, 18:30-20:00
1h 30m-ko 9 saio [13h 30m] 
Izen ematea: 93 €

2. TALDEA:
Asteartetan, urriaren 19tik abenduaren
21era, 09:00-10:30
1h 30m-ko 9 saio [13h 30m] 
Izen ematea: 93 €
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TC

TC

A

PILATES
GAZTE ETA HELDUENTZAT

> Metodo honek gorputzeko muskulu bakoitza lantzen du, posturaren
lerrokadura hobetzen du lurrean egindako mugimendu eta errepikapen
batzuen bidez. Pilatesekin gorputza berregituratzea, errehabilitatzea edo,
besterik gabe, muskulu tonu ona izatea bilatzen da, bolumenik garatu
gabe.

14 plaza talde bakoitzeko
Irakasleak: Elena Osés (1, 2 eta 6), Elisa Rubio (3, 4 eta 5), monitoreak 
Dantza aretoa

1. TALDEA
Astearte eta ostegunetan, urriaren
5etik abenduaren 16ra, 09:00-10:00 
1h-ko 20 saio [20h] 
Izen ematea: 131 €

2. TALDEA
Astearte eta ostegunetan, urriaren
5etik abenduaren 16ra, 14:15-15:00 
45 m-ko 20 saio [15h] 
Izen ematea: 98 €

3. TALDEA
Ostegunetan, urriaren 7tik ekainaren
16ra, 20:00-21:15
1h 15m-ko 32 saio [40h] 
Izen ematea: 87 €-ko 3 kuota

A

A

A

4. TALDEA
Astelehen eta asteazkenetan, urriaren
4tik ekainaren 15era, 20:00-21:00 
1h-ko 61 saio [61h]
Izen ematea: 133 €-ko 3 kuota

5. TALDEA
Ostiraletan, urriaren 8tik ekainaren 17ra,
17:30-19:00
1h 30m-ko 31 saio [46h 30m] 
Izen ematea: 101 €-ko 3 kuota

6. TALDEA
Astelehen eta asteazkenetan, urriaren
4tik ekainaren 15era, 17:00-18:00 
1h-ko 61 saio [61h]
Izen ematea: 133 €-ko 3 kuota
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A

TC

PILATES +60
60 URTETIK GORAKOENTZAT

> Metodo honek gorputzeko muskulu
bakoitza lantzen du, posturaren
lerrokadura hobetzen du lurrean
egindako mugimendu eta errepikapen
batzuen bidez. Jarduera hau gorputza
berregituratzea, errehabilitatzea edo,
bolumen handirik garatu gabe,
muskulu tonu egokia izatea bilatzen
duten 60 urtetik gorakoei zuzenduta
dago.

14 plaza talde bakoitzeko
Irakaslea: Elena Osés, monitorea 
Dantza aretoa

1. TALDEA
Astelehen eta asteazkenetan, urriaren
4tik ekainaren 15era, 10:30-11:30 
1h-ko 61 saio [61h]
Izen ematea: 100 €-ko 3 kuota

2. TALDEA
Ostiraletan, urriaren 8tik abenduaren
17ra, 10:30-11:30 
1h-ko 10 saio [10h] 
Izen ematea: 49 €

TC TAI CHI
GAZTE ETA HELDUENTZAT
Astelehen eta asteazkenetan,
urriaren 4tik abenduaren
15era, 
14:15-15:00. 
Dantza aretoa

> Tai Chia Ying eta Yangaren
energiaren etengabeko
bilaketan datza. Diziplina honek
txinatar jatorria du, eta
arintasuna bilatzean eta
energia hartzean oinarritzen da,
arnasketarekin koordinatzen
diren gorputz mugimenduen
bidez.

15 plaza
Irakaslea: Javier Seminario,
Asociación Shen Qi Yi
45m-ko 17 saio [12h 45m]
Izen ematea: 68 €
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TÉCNICA
HIPOPRESIVA
HELDUENTZAT

> Hipopresiboak gerriko abdominala
indartzeko, gorputz jarrera hobetzeko,
gerrialdea murrizteko eta gernu
herniak eta gernu inkontinentzia
saihesteko metodo bat dira, eta, beraz,
publiko guztiarentzat dira
onuragarriak. Ikastaro hau ez da
egokia pertsona hipertentsiboentzat,
haurdun dauden emakumeentzat,
disko hernia, gantz hernia, zilborreko
hernia edo sabelaldeko hernia duten
edo ebakuntza egin zaien
pertsonentzat edo arnas buxadurazko
gaixotasunak dituzten pertsonentzat.

13 plaza talde bakoitzeko
Irakasleak: Itziar Arrastia (1) eta
Katrin Novillo (2), entrenatzaileak
Dantza aretoa

TC

1. TALDEA:
Ostiraletan, urriaren 8tik abenduaren
17ra, 09:00-10:00. 
1h-ko 10 saio [10h] 
Izen ematea: 71 €

2. TALDEA:
Astelehen eta asteazkenetan, urriaren
4tik abenduaren 15era, 18:30-19:30 
1h-ko 17 saio [17h]
Izen ematea: 121 €

A YOGA +60
AURRETIAZKO EZAGUTZAK
DITUZTEN 60 URTETIK
GORAKOENTZAT

> Ikastaro honetan praktika erraza,
leuna eta sakona egingo da, arnasketa
eta kontzentrazio ariketak, luzaketak,
jarrera estatikoak eta erlaxazioa
uztartuta. Eskolak bertaratutakoen
gaitasunaren eta beharraren
araberakoak dira, eta arreta
pertsonalizatua ematen zaie.

16 plaza talde bakoitzeko
Irakaslea: Cristina Zalba, monitorea 
4. gela

1. TALDEA:
Astelehen eta asteazkenetan, urriaren
4tik ekainaren 15era, 09:00-10:00 
1h-ko 61 saio [61h]
Izen ematea: 88 €-ko 3 kuota

2. TALDEA:
Astearte eta ostegunetan, urriaren 5etik
ekainaren 16ra, 12:00-13:00 
1h-ko 63 saio [63h]
Izen ematea: 91 €-ko 3 kuota
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TC

A

A

A

YOGA
GAZTE ETA HELDUENTZAT

> Yoga gorputzaren osasuna
eta perfekzioa lantzen dituen
zientzia bat da, gizakiak, bere
kabuz, gorputzaren eta
buruaren arteko
desberdintasuna aurkitu ahal
izan dezan, eta hortik bien
arteko harmonia lor dezan.
Ikastaro honetan ematen dena
yoga filosofikoa edo
bizitasunekoa da. Helburua
Asanak (posturak) egitea da,
arnasketa kontzientearekin
koordinatuta.

16 plaza talde bakoitzeko
Irakasleak: Ai Tomomatsu (1
eta 3), Cristina Zalba (2) eta
Katrin Novillo (4), monitoreak
4. gela

1. TALDEA
Ostiraletan, urriaren 
8tik abenduaren 17ra,
10:00-11:30
1h 30m-ko 10 saio [15h] 
Izen ematea: 85 €

2. TALDEA
Astelehen eta asteazkenetan, urriaren
4tik ekainaren 15era, 10:30-11:30 
1h-ko 61 saio [61h]
Izen ematea: 112 €-ko 3 kuota

3. TALDEA
Astelehen eta asteazkenetan, urriaren
4tik ekainaren 15era, 20:00-21:00 
1h-ko 61 saio [61h]
Izen ematea: 112 €-ko 3 kuota

4. TALDEA
Astearte eta ostegunetan, urriaren
5etik ekainaren 16ra, 20:00-21:00 
1h-ko 63 saio [63h] 
Izen ematea: 115 €-ko 3 kuota
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LABORATEGIAK   LAB0.3 
AZAROA FAMILIA 

ABENDUA   ELIKADURA 
HIZKUNTZAK KULTURA 

ESPERIENTZIAK
ARTEA   HEZKUNTZA

HISTORIA   ZINEMA 
LITERATURA 

ELKARTASUNA
AQUA 
URRIA

NAFARROA
GAURKOTASUNA

MUSIKA
SORKUNTZA

OSASUNAETAONGIZATEA
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