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OSTIRALA, abenduak 11

 

16:00-16:15 Topaketaren aurkezpena
                       Fermín G. Blanco  Arkitektoa, hezitzailea eta Lupo Sistemako zuzendaria

I

INFORMAZIOA ETA MATRIKULAK:

On-line topaketa COAVNren egoitzatik Iruña
Pamplona-Iruña
Teléfonoa: 981 22 52 67
Correo electrónico: coavna@coavna.com

   

                      

                      
                      

   

 

   
 

    

EGITARAUA

Huarte Zentroko Postontzi Irekiaren deialdiaren esparruan, topaketa hau proposaten da 
pedagogia, artea eta arkitektura erreferentziatzat hartuta. Hiru zutabe horiek protagonismoa 
hartu dute azkenaldian eta COVID-19 ak sortutako egoerek funtsezkoak direla erakusten ari 
dira. Espazioa, artea eta pedagogia Nafarroako errealitateko kasu praktikoen azterketatik 
abiatuta landuko dira, hainbat erakundek batera egindako ahaleginaren bidez.

[Ikusi aurretiko topaketak:
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&amp;ogbl#search/Etxarte?projector=1
https://www.coavna.com/actividades-cultural/mesa-redonda-ar-
quitectura-para-la-educacion-escolar-museo-oteiza-20-noviembre-2014-4/]

Aukeratutako #Eskoola garapen-fasean proiektutik abiatuta, hezkuntza-azpiegituren 
belaunaldi berri honetako erreferentziazko zentro batera hurbilduko gara. Arbizuko eskolak 
topaketaren argumentu-hari gisa balioko digu, eta azken urteetan gertatutakoa, gaurkotasuna 
eta etorkizun hurbila interpretatzeko balioko digu. Hori guztia maila desberdinetako arte eta 
hezkuntza prozesuetan parte hartzen duten sortzaile, diseinatzaile eta artisten lanetik hasita, 
Haur Hezkuntzatik unibertsitatera, batez ere arte-zentroei lotutako eremu arautu gabeak alde 
batera utzi gabe.

Formatua irekia izango da, on-line, eta Euskal Herriko Arkitektoen Elkargoaren egoitzatik 
zuzenean emango da streaming bidez. Aretoan adituen batzorde bat izango dugu, eguneko 
panelistez gain.

Helburua da diziplinen arteko loturak berrestea proposamen gisa, inplikatutako eragile guztiei 
ahalik eta ahotsik handiena emanez. Artea, Arkitektura eta Pedagogia izango dira ikuspegi 
guztietatik landuko diren gaiak.

16:15-17:15 El diseño en el aula. Los centros de nueva creación en Navarra
 Clara Eslava Arkitektoa, Arkitektura, Pedagogia eta Diseinuko irakaslea, ikertzaile eta trebatzailea

17:30-18:15 Eskoola Proiektua
 Fermín G. Blanco  Arkitektoa, hezitzailea eta Lupo Sistemako zuzendaria

LARUNBATA, abenduak 12
10:00-10:15 Eztabaidaren sarrera

                      

 Ainara Martín  Arbizuko Herri Eskolako zuzendaria

18:30-20:00 Eztabaida

                      
                      

                      

        

10:15-10:45 Artea eraldaketa-tresna gisa

                       Aitziber Urtasun  Oteiza Museoko Didaktika Saileko zuzendaria

10:45-11:30 Making Art Happen
 Vanesa Cejudo Making Art Happen sarearen koordinatzailea (Madril eta Londres)

11:30-12:15 Ilustrazio hedatua
Leire Urbeltz

 Fermín G. Blanco  Arkitektoa, hezitzailea eta Lupo Sistemako zuzendaria

12:30-14:30 Topaketaren ondorioak

 Aitor Etxarte  Pedagogoa, Iruñeko Udal Ikastolaren sortzaile eta sustatzailea

IIlustratzailea: maila formalean eta kontzeptualean ilustrazioaren mugekin esperimentatzen du

"Postontzi irekia" 
deialdiaren barruan 

garatutako proiektua:
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