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GETXOKO KULTUR ETXEETAN 
ESKAINTZEN ETA EGITEN DIREN TAILERRAK
2019-2020 ikasturtea
Irakurri, mesedez, informazio guztia

DATA GARRANTZITSUAK

• Aurretiko izen-ematea:
 > Epea: irailaren 2tik 13ra
 > Leku-zozketa: irailaren 18an, 10:00etan, Algortako Kultur Etxean
 > Lekuari uko egiteko epea: irailaren 18tik 23ra

• Matrikularen kobrantza:
 > 1. erdia: irailaren 30ean
 > 2. erdia: urtarrilaren 8an (Tailerrean baja izateko eta horrela 2. zatia ez 

ordaintzeko azken eguna: abenduaren 20a)

• El curso:
 > Hasiera: irailaren 30eko astean
 > Gabonen aurreko azken astea: abenduaren 16koa
 > Gabonen osteko lehen astea: urtarrilaren 7koa
 > Aste Santuaren aurreko azken astea: martxoaren 30ekoa
 > Aste Santuaren osteko lehen astea: apirilaren 20koa
 > Amaiera: ekainaren 8ko astean

DATU GARRANTZITSUAK

 > Eskabide-orria sinatu eta eremu guztiak argi bete behar dituzu.
 > Kobrantza banku-helbideratze bidez egingo da, gorago aipatu datetan. Hortaz: 

Derrigorrezkoa da kontu zenbaki bat ematea (iban-a barne) eta horren inguruan 
eskatutako datu guztiak bete ditzazun. 

 > Behin kobratuz gero, ez da dirua itzuliko.
 > Bi tailer ezberdinetan gehienez eman dezakezu izena, tailer bi horietako 

bakoitzean ordutegi bakarra aukera dezakezularik. Bitan baino gehiagotan 
apuntatuz gero, ezin izango zara batean ere sartu.

 > Tailerren lekuak mugatuak direla eta, daudenak baino jende gehiago apun-
tatuz gero, zozketa egingo da.



 > Lehentasuna izango dute Getxon erroldatutakoek.
 > Jendaurreko zozketaren emaitza posta elektronikoz jakinaraziko dizugu 

egun horretan bertan, eskabide-orrian datu hori eman badiguzu. Helbide 
elektronikorik ez baduzu, telefonoz deitu edo Erromo eta Algortako Kultur 
Etxeetan zuzenean galdetu beharko duzu.

 > Zozketa eta gero, tailerren batean lekua lortu baduzu, irailaren 18tik 23rako 
epea duzu lekuari uko egiteko. Bestela, leku hori nahi duzula ulertuko dugu 
eta tailerraren 1. erdia kobratuko dizugu.

 > Lekuak pertsonalak eta besterenezinak dira.
 > Tailerrek urritik ekainera arte iraungo dute eta bi zatitan kobratuko ditugu. 
 > Tailerren materiala ez dago ikastaroan sartuta.

Arau eta baldintza hauetan ez dagerien edozein egoera, Getxoko Kultur Etxeak 
ebatziko du.

• Eskabide-orria (www.getxo.eus/talleres webgunean duzu inprimagarri) hone-
laxe helduaraz diezagukezu:

 > Erromoko Kultur Etxean (Santa Eugenia Plaza, 1)
Astelehenetik ostiralera: 8:30-14:30/16:00-20:30

 > Algortako Kultur Etxean (Villamonte A, 8-behea)
Astelehenetik ostiralera: 8:30-14:30/16:00-20:30

 > Posta elektronikoz: tailerrak@getxo.eus

*Derrigorrezkoa da eskabide-orria sinatzea

• Informazioa:
 > Romoko Kultur Etxean eta 944660022 telefonoan
 > Algortako Kultura Etxean eta 944914080 telefonoan
 > http://www.getxo.eus/talleres webgunean

• Bukatzeko:

IZAN ZAITEZ, MESEDEZ, ITXAROTE-ZERRENDAN GERATU DIRENEKIKO SO-
LIDARIOA, ETA IKASTAROA UZTEKO ASMORIK BADAUKAZU, JAKINARAZ 
IEZAGUZU ALBAIT ARINEN. ESKERRIK ASKO.



155 € (77,50 €ko 2 ordainketa) 

ARTE APLIKATUAK
Arte aplikatuak, arte txikiak ere deritzenak, egunero erabiltzen diren objektuen 
konposizioaren eta sorkuntzaren gaineko idealak sartzen dituzten arteak dira hala 
nola kikara bat, aldizkari bat edo parkeko jarleku apaingarri bat. Hainbat materia-
len gaineko lan apaingarriak eta funtzionalak dira: zura, beira, zeramika, etab. 

Arte aplikatu izendatu ziren arte teknika horiek ikasten ziren eskoletako titulazioan 
instituzionalizatu zirelako, Arte Aplikatuen eta Arte-ofi zioen Eskoletan. Kontzeptuaren 
aldetik, terminologia hori erabili da gauza bat beste gauza baten gaineko aplikazioa 
egiten delako, hots, apaindura bat objektu baliagarri batean aplikatzea. 

Beren beregi aipatzen da apaindura edo ornamentazioa, objektuetan aplikatzen 
dena edo horien gainean jartzen dena. 

Horrenbestez, gure funtsezko lana hainbat apaingarri osorik edo zati batez zahar-
berritzea edo aldatzea izango da hala nola altzariak, kutxak, lanparak, etab. Hainbat 
teknika erabiliz horretarako:

 > Decoupage-a
 > Desugerketak 
 > Urreztadurak
 > Dekoratzeko pintura
 > Materialen imitazioa
 > Txantiloiz pintatzea
 > Etab.

Teknika bakarra erabiliz nahiz horietako zenbait uztartuz objektuaren gainean, gure 
lanari dagokion birziklatzea edo zaharberritzea ahalik eta egokiena izan dadin eta 
ikaslearen gustukoagoa izan dadin, betiere irakasleak gainbegiratuta, aholkatuta 
eta lagunduta.

Irakaslea: Cristina Arana

ALGORTAKO KULTUR ETXEA

ASTEARTEA-OSTEGUNA
• 10:00-12:00

ROMOKO KULTUR ETXEA

ASTELEHENA-ASTEAZKENA
• 10:00-12:00 
• 16:00-18:00 



95 € (47,50 €ko 2 ordainketa)

HIRIKO BARATZEA EDUKIONTZIAN
Hiriko baratzea edukiontzian deritzon lantegi honen xedea barazkiak lantzeko meto-
doak eta teknikak irakastea da lurretik kanpoko eremu txiki batean, modu errazean 
baina eraginkorrean. 

Beharrezkoa dena ikasiko dute lantegian parte hartzen dutenek, etxean barazkiak 
ekoizteko eta beharrezko prozesu guztiak garatzeko gai izan daitezen, betiere 
ikuspegi ekologikotik eta iraunkorretik, eskura dugun lehengaia ahalik eta gehien 
baliatuta, baratzearen onurarako eta dendara joan behar izan gabe. 

 > Laborerako edukiontzia egitea materialak berrerabiliz. 
 > Baratzeko zaintza-lanak: 
 > Edukiontzirako eta haztegirako substratua prestatzea. 
 > Laboreak landatzeko esparrua. 
 > Labore-txandaketa; Parades en Crestall 
 > Alelopatiak 
 > Izurriteak eta eritasunak. 
 > Labore bakoitzari dagozkion lanak. 
 > Etxeko konposta. 
 > Zizare-dorreak 
 > Haziak biltzea eta gordetzea.

Irakaslea: Eli Bilbao

ROMOKO KULTUR ETXEA

OSTEGUNA
• 19:00-21:00

BERRIA



95 € (47,50 €ko 2 ordainketa)

KOSMETIKA NATURALA
Xedea:

 > Produktu kosmetikoak eta sendabide naturalak prestatzen irakastea partai-
deei, osagai ekologikoak erabiliz (aurpegiko olioa, begi-inguruak, gorputzeko 
olioa, mizela-ura, tonikoa, maskarak, esfoliatzekoak, xanpuak, baltsamoak… 
besteak beste). Lantegiaren amaieran, beren formulak sortzeko nahikoa 
jakintza izango dute partaideek haien beharren arabera. 

Saioen edukia: 

 > Produktuak egiteko oinarrizko teoria azalduko da. Hainbat errezeta emango 
zaie ikasleei, lantegietan bertan egiteko nahiz etxean praktikatzeko.

Irakaslea: Luz Iñarra

ROMOKO KULTUR ETXEA

ASTEARTEA
• 19:00-21:00

BERRIA



95 € (47,50 €ko 2 ordainketa)

MUNDUKO OGIAK
Lantegi praktikoa erabat.

Egunero errezeta bat baliatuta, okintzari buruzko kontzeptuak eta teknikak ikasiko 
ditugu: irinak, hartzidurak, formatuak, ore masa, aurre-hartzigarriak, etab.

Eskolaren hasieran, egin beharreko errezeta duen fi txa emango zaie. Errezetaren 
helburua, historia, osagaiak, etab. azalduko dira.

Aldez aurretik prestaturiko orea izango dugu abiapuntu. Forma eman, hartzitzen 
utzi eta lantegian labekatuko dugu. Hori gertatzen den bitartean, ikasle bakoitzak 
ore bera egingo du klasean, eta etxean bukatu beharko du, ikusi denez.

Ogiaren dastaketarekin bukatuko da eskola, eta horrekin batera, laguntzeko propo-
samena egingo da. 

Irakaslea: Oihana Rodríguez “Ur eta Lur”

ROMOKO KULTUR ETXEA

ASTELEHENA
• 18:30-20:30 

BERRIA



155 € (77,50 €ko 2 ordainketa) 

EBAKETA ETA JANTZIGINTZA LANTEGIA
25 urte baino gehiagoko esperientzia duen irakaslea. Ebaketa eta jantzigintzako 
titulua du, eta Teófi la Adrada metodoan espezializatu da.

Guztioi gustatzen zaigu ongi janztea, baina ez ditugu gustu berberak partekatzen.
Ez zaizu inoiz gertatu denda askotara joan zarela eta ez duzula bilatzen ari zinena 
aurkitu? Bada, ikastaro honi esker, zuk zeuk egin ahalko dituzu produktuak.

Jostea terapeutikoa eta lasaigarria da. Orduak eman ditzakezu josten, eta, ondo-
ren, asebeteta sentitu, ongi egindako lana dela-eta.

Ikastaro honetan, oinarrizko materiala, ehuna eta abar aukeratzen ikasiko dugu, bai 
eta neurriak hartzen, espezializatutako aldizkarietako patroiak marrazten eta aterat-
zen, eskuz eta makinaz josten eta, jakina, zure jantzi propioak sortzen ere:

 > Soinekoak
 > Jakak
 > Berokiak 
 > Prakak 
 > Haurrentzako saskitxoak
 > Umeentzako arropa
 > Poltsak
 > Diru-zorroak
 > Musuzapiak
 > Eskualdeko jantzi tipikoak (faralaia barne)
 > Etxeko arropa, honako hauek barne: Errezelak, Ohea, Kuxinak, Mahai-zapiak

 
Ikastaroaren beste ezaugarri garrantzitsu bat eraldatzeko aukera da; ateak zabal-
duko zaizkio erabiltzen ez diren jantziak birziklatzeari.                                                                         

Anima zaitez eta parte hartu ebaketa- eta jantzigintza-ikastaroan!
                                                                 
Irakaslea: Gloria Fernández                                                                                                   

ROMOKO KULTUR ETXEA

ASTELEHENA-ASTEAZKENA
• 19:15-21:15 



155 € (77,50 €ko 2 ordainketa) 

ARTISAU-BITXIGINTZA 
Sormena garatzeko eta barruan daramaten artista askatzeko gogoa duten guztientzat 
da lantegia.

Lantegiko saioetan, bitxi bat diseinatzen eta sortzen ikasiko da, hainbat metal 
erabiliz: kobrea, letoia eta zilarra, baita hainbat teknika ere, betiere eskulangintzako 
ikuspegiarekin eta jardunarekin.

Metodologia:

 > Sarrera teoriko txikia egingo da, bitxiak egiteko prozesuan erabiliko diren 
tresnak deskribatzeko. 

 > Ikasteko prozesuan, segeta erabiliko da, oinarrizko tresna bitxigintzan. 
Horrekin hasiko dira mozten txantiloiak erabiliz, eta ondoren, beren diseinuak 
moztuko dituzte.

 > Jarraian, aldez aurretik moztutako piezak limatzen eta lixatzen ikasiko dute. 
Azkenean, sopleteak erabiltzen ikasiko dute piezak soldatu ahal izateko.

Irakaslea: Eva Martínez                                                                                                                                         
                        

ALGORTAKO KULTUR ETXEA

ASTEARTEA-OSTEGUNA
• 19:00-21:00



155 € (77,50 €ko 2 ordainketa) 

EHOZIRI-LANAK
Ehoziri-lana ehunkien artisautzako teknika bat da, non hariak elkartzen diren pro-
duktuko puntuak osatzeko.

Parpailarik ohikoena torchon deritzona da, baina bestelakoak ere irakatsiko dira 
hala nola errusiarra, dukesa, zarpaila modernoa…; teknika berriak, puntu berriak…

Ehoziri-lanetan pentsatzen jarrita, amamaren tapiz tipikoa datorkigu gogora, baina 
arte orok bezala, eboluzioa izan du eta produktu ederrak eta modernoak egiten dira. 

Ez da beharrezkoa aurretik ziri-parpaila egiten jakitea, eta egitekoa burututa, zure 
esku-trebetasunak indartu eta estresa arinduko duzu..

Irakaslea: Marisol San Román

ALGORTAKO KULTUR ETXEA

ASTELEHENA-ASTEAZKENA
• 10:00-12:00

ROMOKO KULTUR ETXEA

ASTEARTEA-OSTEGUNA
• 16:30-18:30 



155 € (77,50 €ko 2 ordainketa) 

COSTUPATCH
“Patchwork-a eta jostura elkartzeko tailerra. Artaziak, orratza, haria eta ehunak ba-
dituzu, jazteko arropa edo sofarako manta ederra egin ahal izango dugu. Bi auke-
rak ageri dira toki berean elkarrekin, eta horri esker, ikasleak espezialitate batetik 
bestera aldatuko dira; are gehiago, proiektu politetan bat egingo dute. 

Hainbat termino ikasiko ditugu hala nola azpiak egitea, mozkorraren bidea, zopatzea, 
agarretakoa… beste hizkuntza batekoak diruditen hitzak dira, baina eskolako ohiko 
hiztegian erabiliko dituzu. Kremailerak jartzen, praka-barrenak altxatzen eta ehunezko 
poltsa politak egiten ikasiko duzu, baita nezeserrak eta apaingarriak ere hala nola 
ehunezko atrilak, Gabonetako apaingarriak, amantal politak eta, jakina, jazteko behar 
duzun guztia:  alkandorak, soinekoak, prakak. 

Aldizkariak eta patroiak emango dizkizugu eta, bilatzen ari zarena aurkitu ezik, 
zeure patroia egin ahal izango duzu.

Sormen apur batekin eta ikasteko gogoarekin proiektu handiak egitea lortuko duzu.” 

Irakaslea: Covadonga Rebolledo

ROMOKO KULTUR ETXEA

ASTELEHENA-ASTEAZKENA
• 10:00-12:00
• 17:00-19:00



95 € (47,50 €ko 2 ordainketa)

TIFFANY
Ikastaroen ardatza lanpara eta beiratearentzako Tiff any teknika da, eta bai-
ta apaintzeko xedez beira manipulatzea ere, hala nola beira zulatzea, betiere 
lepokoak, antzinako ispiluak eta abar sortzeko. Norberaren proiektura gehien 
egokitzen den teknika da abiapuntua. Egin daitezkeen lan motak honako hauek 
dira: lanparak, loreontziak, ispiluak, faroltxoak, dekorazioak, lepokoak... edo 
beirate artistikoak.

Ikastaroetan, maila tekniko edo artistikoko hainbat pertsonak parte hartu dezakete, 
eta berdin dio beira mozten ez jakitea. Izan ere, prozesua ikasiko duzu hasieratik 
ikastaroan zehar; bozetoak, beira moztea, kobrearen gainean zinta jartzea, eztai-
nuztaketa eta patinak, beruneztadura... Proiektuak hautatzeko orduan, aholkuak 
emango dizkiet ikasleei, haien ezagutzak eta gaitasunak aintzat hartuta betiere, eta, 
horrez gain, hautatutako ariketaren zailtasun-maila ere hartuko dut kontuan. Proiek-
tua egin ahala, diseinu bakoitzak egilearen sormena eta estiloa erantsiko du.

Irakaslea: Paula Ruibal

ALGORTAKO KULTUR ETXEA

OSTEGUNA
• 19:00-21:00 



155 € (77,50 €ko 2 ordainketa) 

LARRUGINTZA
Larrugintzaren artisau-mundurako leihoa izateko sortu da tailerra, lehendik praktika-
tu dutenentzat nahiz arlo horretan sorkuntza esperientzia zehatzik izan ez dutenent-
zat.

Larrugintzarako hurbilketa eskaintzen da lantegian, hainbat ikuspegitatik edo arlota-
tik, aplikatu beharreko tekniken eta lortu nahi diren helburu praktikoen arabera. 

Larruaren artisau-trataeren multzoan murgiltzeko sistema landuko da lantegian ha-
sieratik, ikasteko prozesuaren garapena aldi dibertsifi katuetan modulatuta, teknika-
rik errazenetatik hasita eta ondoz ondo teknika zailagoekin uztartuta. 

Bestalde, pieza bakoitza egiteko, era berean, elaboraziorako aldien berariazko mai-
laketa beharko da, erabiltzeko helburu zehatz bakoitzeko xede praktikoa hobetzera 
bideratuta: zorroak, poltsak, gerrikoak, idazmahaiko materiala, kuxinak, lanparak, 
erretiluak…

Irakaslea: Julia López

ROMOKO KULTUR ETXEA

ASTEARTEA-OSTEGUNA
• 10:00-12:00
• 19:00-21:00



95 € (47,50 €ko 2 ordainketa)

LINDY HOP (JAZZ STEPS)
Lindy Hop dantzari afro-amerikarrek New Yorkeko Savoy Ballroom dantza are-
toan sortu eta ospetsu bihurtutako dantza estiloa da.

Teknikaren aldetik 8 aldiko oinarrizko pausua du, eta «swing out» edo «whip»e-
ko oinarrizko patroia abiapuntu hartuta defi nitzen da. Oinarrizko patroi horietan, 
errektangularra eta luzanga da dantzaren egitura, eta dantzariek aldi berean 
biratzen dute erdiko ardatzaren inguruan. Ardatz horrek toki berean jarraitzeko 
joera du pistaren gainean mugitu beharrean. 

Neurrizko ariketa fi sikoa, noizean behin gogorra.

Irakaslea: Helena Golab

ROMOKO KULTUR ETXEA

ASTEAZKENA
• 19:00-20:00 (Hastapenak)
• 20:00-21:00 (Erdi-Goi maila)



95 € (47,50 €ko 2 ordainketa)

ARETOKO DANTZAK
Ikasi zure gorputza mugitzen aretoko dantzako erritmo estandarrekin eta erritmo 
latinoekin. 

Honako erritmo hauek dituzte 10 dantza dibertigarri hauek: Sanba, Txa-txa-txa, 
Boleroa, Rock & Rolla eta Pasodoblea erritmo latinoak. Eta Balsa, Tangoa, Quic-
kstep-a eta Foxtrot-a estandar gisa. 

Bi estiloen teknika eta erritmoa desberdinak badira ere, aretoko dantzen oinarrizko 
osagaien eredu dira: kontrola eta kohesioa. 

Irakaslea: Daniel Esteban “Ana Peral dantza ikastegia” 

ROMOKO KULTUR ETXEA

ASTEARTEA
• 18:30-20:00 (1. maila)
• 20:00-21:30 (2. maila)

OSTEGUNA
• 18:30-20:00 (3. maila)
• 20:00-21:30 (4. maila)



155 € (77,50 €ko 2 ordainketa) 

SORMEN-IDAZKETA TAILERRA
Gustuko al duzu idaztea? Gustatuko litzaizuke jakitea zein diren istorio onak kontatze-
ko narrazio tresnak eta teknikak? Sormen-idazketa lantegia literatura-sorkuntzarako 
gunea da, ikasteko eta ofi zioaren baliabideak praktikan jartzeko, non aurreiritzirik gabe 
idazteari ekiteko ausardia izango duzun.

Eskoletan, alde teorikoa, idazteko proposamena eta irakurtzeko materialak bilduko 
dira, beste idazle batzuek beren testuei literaturaren aldetik zernolako irtenbide 
eman dioten aztertzeko. Irakurketa eta idazketa elkarren ondotik doaz; ezin pentsa 
daiteke bata bestea gabe eta, beraz, idazteko ariketak proposatzeaz gain, testu 
hautatuen irakurketak eta bloke teoriko bakoitzerako adibideak proposatuko dira.

Hauexek izan daitezke lantegian ikusiko ditugun hainbat alderdi: 

 > Narratzaile motak, narratzailearen ahotsa eta ikuspuntua erabiltzea. 
 > Literatura pertsonaiaren eraikuntza. Pertsonaia motak. 
 > Elkarrizketa. Ahozkotasuna idazketan. Adierazteko moduak eta erabileraren 

konbentzio formalak. Zuzeneko estiloa eta zeharkako estiloa. 
 > Barne bakarrizketa. Pertsonaien barneko ahotsa. Zeharkako estilo askea. 
 > Bilbea sortzea. Bilbe klasikoa eta beste narrazio egitura batzuk. 
 > Narrazioaren denbora: kontakizunaren denborazkotasuna.
 > Literatura espazioa sortzea. Zentzumen fi sikoak, sentsorialitatea eta ikusgarritasuna. 
 > Giroa eraikitzea. Tonua eta plastikotasuna. 
 > Ipuina genero gisa: ipuinaren eta eleberriaren arteko desberdintasunak. Ipuin 

klasikoaren, modernoaren eta postmodernoaren funtsezko ezaugarriak. 
 > Literatura eta bizitza. Esperientzia fi kzio bihurtzea. Fikzioaren mugak, autofi kzioa, 

metafi kzioa.
 > Literatura estiloa eta zuzenketa: norberaren literatura testua zuzentzeko eta 

berriz idazten ikastea.
 > Argitalpena: berrikustea, nola aurkeztu originalak, edizio lana.
 > Ikastaroaren amaieran, ikastaroan hautaturiko eta landuriko lantegiko kon-

takizunen liburu kolektiboa argitaratuko da. 

Irakaslea: Mónica Crespo

ALGORTAKO KULTUR ETXEA

ASTELEHENA-ASTEAZKENA
• 17:00-19:00
• 19:00-21:00



50 € (25 €ko 2 ordainketa) 

IRAKURKETA KLUBA
Literatura unibertsaleko hainbat lan irakurri eta gero komentatu egingo dira. 
Irakurketa horiei buruzko gogoetarako eta eztabaidarako giro atsegina jarriko dugu 
ikasgelan, ondo pasatzeko eta ikasteko. 

Iritziak trukatuko ditugu eta idazleari, idazketari, estiloari eta abarri buruzko hainbat 
gai sakontzen saiatuko gara.

Ahal den neurrian, argia jarriko du irakasleak zenbait arlotan; eztabaida zuzendu 
eta galderak egingo ditu irakurketa aberasteko. Halaber, idazleak eta liburuak aur-
keztuko ditu zerrendatik kanpora, irakurritakoarekin lotuta. Azken fi nean, irakurtzeko 
grina partekatzea da kontua. 

Irakaslea: Iñigo Larroque

ALGORTAKO KULTUR ETXEA

ASTEAZKENA (txandaka)
• 19:00-21:00

ROMOKO KULTUR ETXEA

OSTEGUNA (txandaka)
• 10:00-12:00
• 18:00-20:00



95 € (47,50 €ko 2 ordainketa)

EZAGUTU ZEURE EMOZIOAK
EZAGUTU ZEURE BURUA.

Hezkuntza emozionalari buruzko lantegia da, fi losofi arekin uztartuta, nork bere burua 
ezagutzeko bidean trebatzen saiatzeko. 

Horretarako, emozioak sentitzeko moduaren eragileak direla ezagutu eta identifi katuko 
dugu, gure jokabideen oinarriak diren emozioak.

Hala, hainbat tresna, solasaldi, dinamika, kontu, etab. baliatuz, emozioen auto-gestioa 
landuko da gehienbat lantegia gogoeta pertsonalean, honako hau aztertzeko: ea geuk 
kontrolatzen ditugun emozioak edo emozioek eurek kontrolatzen gaituzten. 

Ez da beharrezkoa hezkuntza emozionalari buruzko aurretiazko jakintzarik ikastaroa 
egiteko. 

Irakaslea: Ana Torrecilla

ALGORTAKO KULTUR ETXEA

OSTEGUNA
• 19:15-21:15



180 € (90 €ko 2 ordainketa) 

ARGAZKIGINTZA: I .MAILA 
Argazkigintza lantegian, sorkuntza-taldea egin nahi dugu, eta abiapuntuan argaz-
kigintzaren printzipioei buruzko oinarrizko azalpen teknikoa izango da. Ondoren, 
aurrerago egingo dugu horiek kontzeptu guztiak praktikan jartzeko. Batetik, konpo-
sizioa eta argia antzematea bultzatuko dugu, baita ikasleen gogoa irekitzea ere, 
argazkigintza mezuak eta emozioak adierazteko baliabidetzat har dezaten. Azken 
fi nean, ikastaroan parte hartzen dutenek barrera teknikoa gainditu dezaten nahi 
dugu, euren artean harremanetan jartzea, motibatzea eta beren irudiak ekoizten 
has daitezen konposiziorako eta estetikarako gustu handiarekin. 

 > Refl ex kamera digitala behar da, edo eskuzko funtzioak dituena
 > Praktikak asteburuetan dira.

Iralkaslea: Juan Félix Ruiz 

ROMOKO KULTUR ETXEA

ASTEAZKENA
• 19:00-21:00



180 € (90 €ko 2 ordainketa) 

PHOTOSHOP ERREBELATZE IKASTAROA
Aurrera egin nahi al duzu zure argazkien errebelatze digitalean? Uste al duzu zure 
argazkiek ez dutela islatzen nahi duzun emaitza? Emaitzarik onenetara iritsi nahi al 
duzu eta ez dakizu zelan? Zalantza guztiei erantzuna emateko ikastaroa duzu hau.

Ikastaroan, urratsez urrats zuzenduko zaitugu Adobe Camera Raw (ACR) progra-
maren errebelatze digitalaren oinarrizko prozesuan, Photoshop-ek ematen digun 
magia osa bidea emanez. Ikastaro praktikoa izango da, hizkera errazekoa, eta 
amaieran zure argazkiak errebelatzeko eta maila berrira eramateko beharrezko 
lanaren fl uxua ikasiko duzu. 

IKASLEAK EKARRI BEHARREKO MATERIALA.

 > Ordenagailu eramangarria, sagua eta Photoshop CS6, CS7, CC programa-
ren bertsio eguneratua, RAW KAMERA barne.

 > Ikasteko eta ondo pasatzeko gogo handia. 

Irakaslea: Alberto Muro

ALGORTAKO KULTUR ETXEA

ASTELEHENA
• 19:00-21:00

BERRIA



95 € (47,50 €ko 2 ordainketa)

INDARKERIARIK GABEKO KOMUNIKAZIOA
Marshall B. Rosenberg-en Indarkeriarik Gabeko Komunikazioa bizitzan egoteko 
jarrera bat da, eta bertan uztartzen dira zaintza, errespetua eta enpatia, guztiontzat 
eta inorentzat. 

IGK geure eginez, pertsona bere osotasunean hartzen dugu kontuan, gizaki 
guztiekin.

Arreta gunean, sentimenduekiko eta beharrekiko konexioa eta eskari positiboak eta 
zehatzak daude. Hori guztia lagungarria zaigu hobetzeko, geure burua zaintzeko 
eta jabetzeko. 

 > Enpatiaz entzun eta benetan sentitzen duzuna adierazi nahi duzu? 
 > Kosta al zaizu jakitea zer egin emozioekin? 
 > Argitu nahi al duzu zer gertatzen zaizun eta zer behar duzun? 
 > Soilik errudunak ikusteari utzi nahi diozu? 
 > Ez dakizu irtenbide bat eskatzen, tarteak diren pertsona guztiak kontuan 

hartuta? 

Ez dago errezeta unibertsala eta aldi berekoa, Indarkeriarik Gabeko Komunikazioak 
funtsezko urrats garbi batzuk eman diezazkizuket eta, hala, zure bilaketan lagun-
duko dizut. 

Irakaslea: Franziska Rautenberg “sentitzen dugu, behar dugu”

ALGORTAKO KULTUR ETXEA

OSTEGUNA
• 17:00-19:00

BERRIA



MUNDUKO OGIAK
EBAKETA ETA JANTZIGINTZA TAILERRA

LARRUGINTZA

ARETOKO DANTZAK
UNDUKO OGIAUNDUKO OGIA

A ETA JANTZIGINTZA TAIA ETA JANTZIGINTZA TAI

IRAKURKETA KLUBA
EZAGUTU ZEURE EMOZIOAKLARRUGINTZALARRUGINTZA

IRAKURKETA KLUBAIRAKURKETA KLUBA

TAILERREN EGUTEGIA
 OPORRAK (Klaserik ez)

JAI EGUNAK (Klaserik ez)
HASIERA ETA BUKAERA

UUUUUUUNNNNNNNNIIIIIIKKKKKKAAAAAAZZZZZIIIIIIOOOOOOOAAAAAA

OPORRAK (Klaserik ez)
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