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PRESTAKUNTZA



ALEA TAILERRAK 
2020-2021

 DE LA IDEA AL RELATO (AURREZ AURREKOA)

HISTORIAS QUE RESPIRAN: RELATO AVANZADO (AURREZ AURREKOA)

LA NOVELA: UNA FRONTERA DE CRISTAL MÁS ALLÁ DEL RELATO

(AURREZ AURREKOA)

LEER COMO UN ESCRITOR (ONLINE ETA AURREZ AURREKOA)

ESCRITURA CREATIVA AVANZADA: EN BUSCA DEL LIBRO (ONLINE)

COACHING PARA ESCRITORES (ONLINE ETA AURREZ AURREKOA)

TARIFAK

Escritura creativa para jóvenes: yo escribo mi historia

TAILER PUNTUALAK ETA SAIO MAGISTRALAK (IKASTURTEAK

AURRERA EGIN AHALA EGUNERATUKO DIRA):

ALEA TAILERRAK 2020-2021

Tailerrak gaztelaniaz emango dira eta aurrez
aurrekoak ALEAren egoitzan egingo dira, Bilbon.
Egungo egoera dela eta, beharrezko segurtasun eta
higiene neurri guztiak hartu dira.
 
Berriro ere konfinamendu egoerara itzuliz gero,
saioak Zoom erremintaren bidez egingo dira,
ikaslearen jarraipena baliabide digitalen bidez eginez.



DE LA IDEA AL
RELATO

Helburua:

Tailer honen helburua idazle berriei beren ideiak eta sortzeko gaitasuna antolatzen

eta egituratzen laguntzea da, ariketa desberdinen eta hainbat autoreren irakurketen

bidez. Gure adierazteko modua aldatu gabe testu berriak sortzeko aspektu teknikoak

ikasiko ditugu. 

 

Edukia:

Tailer honetan, narratibaren oinarrizko puntuak ezagutuko ditugu, baita literatura

teknikaren inguruko hainbat funtsezko aspektu tekniko ere, hala nola gaiak,

pertsonaiak, egitura, etab. Ez da beharrezkoa aurretiko ezagutzarik izatea, eta

eskatzen den gauza bakarra kontakizun motzak idazten ikasteko gogoa da, hori baita

etorkizunean testu luzeagoak edo eleberriak idazteko lehenengo pausua.

Metodologia:

Astero, azalpen teorikoak eman eta gero, proposamen bat egingo da eta autore

ezagun bat aukeratuko da horren ikerketa egiteko. Ariketak taldean irakurriko dira,

eta ikaskide bakoitzak bere iritzia eman ahalko du. Horrela, lotsa galduko dugu gure

eta besteen aurrerapenak ikusten ditugun heinean, inork ez baitu norbere

buruarentzat idazten eta elkarrekin ikastea askoz ere dibertigarriagoa da.

ALEA TAILERRAK 2020-2021

Irakaslea: Berta Delgado

Modalitatea: aurrez aurrekoa
ALEAren Bilboko egoitzan.

Ordutegia: astearteetan
19:30etik 21:15era. Urritik ekainera.



Tailerraren deskribapena eta helburuak:

Tailer hau idazteko esperientzia dutenei eta istorio bati buruzko ideiak egituratzeko

hainbat teknika ezagutzen dituztenei bideratuta dago. Ipuinen edo kontakizunen

mekanismoa ezagutu eta gero, narrazioak aberastuko ditugu elkarrizketetan,

isiltasunetan, narrazioaren inguruko atmosferan, sinesgarritasunean eta irakurleari

gure kontakizuna helarazteko arrakastan sakonduz. Askatasuna aztertzeko

momentua da, gure begirada aurkitzeko unea.

 

Metodologia:

Gure testuekin egingo dugu lan, aukeratutako irakurketen laguntzarekin. Lanak

saioetan aztertuko dira eta irakasleak beharrezko teoria emango du sorkuntza

prozesuan egondako zalantzak argitzeko. Tailerraren helburuak gure testuari diogun

beldurra galtzea eta ikasturtea kontakizunen liburu bat osatuz amaitzea dira.

ALEA TAILERRAK 2020-2021

Astelehenetan 18:15etik 20:00era.
On-line.
Asteazkenetan 18:30etik 20:15era. 

Irakaslea: Elena Moreno

Modalitatea: aurrez aurrekoa
ALEAren Bilboko egoitzan. On-line.

Ordutegia: 

Urritik ekainera.

HISTORIAS QUE RESPIRAN:
RELATO AVANZADO



Ideia eta trama. Horixe da abiapuntua. Narraziorako ahotsa aukeratzea. Musikaltasuna eta

estiloa. Paisaia eta gertalekua. Dokumentatzea eta inprobisatzea. Hurrenez hurreneko

hurbilketa. Errealitatea eta fikzioa. Pertsonaiak sortzea. Kapituluak. Loturak eta birak.

Amaiera.

Helburua:

Ikastaro hau idazten duten pertsonei zuzenduta dago, narratibaren ingurua ezagutzen

dutenei eta kontakizunen edo pentsamenduen mugak gainditu nahi dituztenei, baita

proiekturen batean murgilduta egonik kanpoko aditu baten ikuspuntua behar dutenei ere.

Proiektuen aukerak aztertuko ditugu eta esfortzuak bideratuko ditugu, norberaren lana

taldean landuz.

Metodologia:

Proiektuen analisia irakurketa inspiragarrien eta didaktikoen eskutik joango da, baita

hautatutako ideiaren ildoa aberastuko duten irakurketen eskutik ere. Taldea da benetako

motorra eta taldeko ariketak eta indibidualak egingo dira. Hainbat narrazio adierazpen

ikertuko ditugu gure estiloa aukeratzeko eta finkatzeko.

ALEA TAILERRAK 2020-2021

Irakaslea: Elena Moreno

Modalitatea: aurrez aurrekoa
ALEAren Bilboko egoitzan.

Ordutegia: ostegunetan
18:30etik 20:15era. Urritik ekainera.

LA NOVELA: UNA FRONTERA DE
CRISTAL MÁS ALLÁ DEL RELATO



LEER COMO UN
ESCRITOR 

Helburua:

Ikastaro honen helburua irakurzaleei modu sakonago batean irakurtzen eta

irakurketaren eta testuen interpretazioaren bidez ikuspuntuak zabaltzen laguntzea

da, idazle batek egingo zuen bezala, horrela idazteko modua hobetuz eta irakurketaz

gozatuz. Hainbat puntu formal ezagutzeak literatura tradiziora hurbiltzea

ahalbidetuko digu eta literatura eta mundua hobeto ulertzen laguntzeko erremintak

emango dizkigu, literatura gure bizitzen parte baita.

 

Edukia:

Tailer honetan, narratibaren oinarrizko puntuak ezagutuko ditugu, hala nola

irakurketa mailak eta autorearen eta irakurlearen inguruko hainbat funtsezko aspektu

tekniko, obra zehatz batzuetan landuko ditugunak. Kontua ez da iritzia ematea,

baizik eta obren deskribapena egiten ikastea literaturarekiko gure ikuspuntua

sakonduko eta zabalduko duen interpretazioa emateko.

 

Metodologia:

Aurrez aurreko edo online metodologia.

ALEA TAILERRAK 2020-2021



AURREZ AURREKO TAILERRA

Astero, teoria eta materialak emango dira ariketekin eta kritiken, saiakeren, kontakizunen

eta iritziak idaztearen analisien proposamenekin. Egindako lanak bateratu eta horien

inguruan hitz egingo dugu, horrela gure espiritu kritikoa elikatuz. Ez da beharrezkoa

aurretiko ezagutzarik izatea, eta eskatzen den gauza bakarra agian ezagutzen ez genuen

modu batean irakurtzen ikasteko gogoa izatea eta gure iritziak taldearekin partekatzea da.

Ikastaroaren hasieran, ikaslearen gustuak kontuan izanez, obra batzuk aurkeztuko zaizkio

bakoitzari, horietatik bat aukeratzeko eta tailerrean ikasitako guztia bilduko duen

amaierako lana egiteko.

ONLINE TAILERRA

Astero, teoria eta materialak bidaliko dira ariketekin, kritiken analisien eta kontakizunen

analisi motzen proposamenekin, baita iritziak idaztearen analisien proposamenekin ere,

hurrengo astean azalduko direnak. Ikastaroaren hasieran, ikaslearen gustuak kontuan

izanez, obra batzuk aurkeztuko zaizkio bakoitzari, horietatik bat aukeratzeko eta tailerrean

ikasitako guztia bilduko duen amaierako lana egiteko. Kontsultak eta zalantzak email, txat

edo bideokonferentzia bidez argituko dira.

ALEA TAILERRAK 2020-2021

Irakaslea: Berta Delgado

Modalitatea: aurrez aurrekoa
ALEAren Bilboko egoitzan edo online
bidezkoa.

Aurrez aurreko tailerraren ordutegia:
ostegunetan 19:30etik 21:15era.
Hiruhileko tailerra. Online tailerraren
ordutegia: malgua.



Helburua:

Idazmen aurreratuko ikastaro edo tailer honen helburua kontakizunen liburu bat edo

eleberri bat osatzea da, literatura kalitatearen irizpide objektiboetara egokitzen dena.

Edukia:

Tailer honetako ikasleek narratibaren oinarrizko erremintak erabiltzen badakite dagoeneko

eta, hori dela eta, beste elementu batzuk landuko dira, hala nola gatazken sorkuntza,

ikuspuntuak, narratzaile motak, tramak, argumentuak, gertalekuak, deskribapenak eta

parte hartzaile bakoitzaren estiloa eta ahotsa bilatzea. 

Metodologia:

Saioek hasiera teorikoa izango dute. Gero, ikuspuntu kritiko batetik, ikasleen testuak

irakurriko dira.

ALEA TAILERRAK 2020-2021

Irakaslea: Txani Rodríguez

Modalitatea: online bidezkoa
“normaltasun berri” honek iraun
bitartean.

Ordutegia: asteazkenetan
8:30etik 20:15era. Urritik
ekainera.

ESCRITURA CREATIVA AVANZADA:
EN BUSCA DEL LIBRO



COACHING PARA
ESCRITORES

Idazleentzako coaching honen helburua parte hartzaileak indarguneak garatzea eta

mugak gainditzea da, bere literatura xedeak lor ditzan. Lantzen diren elementu batzuk

hauek dira: sormena garatzea, blokeoak gainditzea eta ekintza planak diseinatzea

ezarritako helburuetara iritsi ahal izateko. Hori lortzeko, saioak parte hartzailearen

errealitatera egokitzen dira. Horrela inflexio-puntuak, beharrezko aldaketak eta modu

kontzientean aurrera egitea eragiten dira.

Edukia:

Literatura munduari egokitutako garapen prozesua da eta saioen edukiak eta noranzkoak

parte hartzailearen errealitatera moldatzen dira.

Metodologia:

Aurrez aurreko saio indibidualak ALEAren egoitzan edo bideokonferentzia bidezko saioak

(nahi duzun lekutik eta nahi duzun orduan). Hiruhilekoan lau saio egiten dira, landutakoa

aztertzeko eta ezartzeko saio batetik bestera beharrezko denbora utziz. Saioek 60 eta 90

minutu artean irauten dute eta metodologia bera da bai aurrez aurreko bai

bideokonferentzia bidezko saioetarako. Hiruhileko saioak egin eta gero, parte hartzaileak

erabakiko du ea hurrengo hiruhilekoan beste lau saio egingo dituen ala ez.

ALEA TAILERRAK 2020-2021

Coach: Nakor García.

Modalitatea: aurrez aurrekoa
ALEAren egoitzan edo online
bidezkoa.

Ordutegia: ikaslearekin zehaztuko da.
Urritik ekainera.



LITERATURA
TAILERREN ETA
IDAZLEENTZAKO
COACHING
IKASTAROAREN
TARIFAK:

Informazioa eta matrikulak:
 
http://www.elespiritudelaalhondiga.es/
espiritu.alhondiga@gmail.com
 
ALEAren egoitzaren helbidea:
Iparraguirre, 46, 2. 48010 – Bilbao

ALEAKO BAZKIDEEK: 165 €
ALEAKO BAZKIDEAK EZ
DIRENEK: 185 €

Hiruhileko kuotak:

   



TAILER
PUNTUALAK ETA
SAIO
MAGISTRALAK



Helburuak:

Hamahiru eta hamasei urte bitarteko neska-mutikoei zuzendutako tailer honek literatura

sorkuntzara lehen aldiz hurbiltzea du helburu. Sormena lantzea nahi dugu, parte

hartzaileak beren ideiekin esperimentatzera bultzatuz. Gune seguru bat sortuko dugu, bai

dagoenekoz idaztera ausartu direnen bai alor honekiko kuriositate hutsa dutenen ahotsak

era berean garrantzitsuak diren lekua.

Edukia eta metodologia:

Gazteen literaturako izenburu esanguratsuen adibideak hartuz, istorio bat nola osatzen

den aztertuko dugu, baita irakurlea erakartzeko elementuak zein diren ere. Gertuko tailer

dinamikoa izango da, ikasleek jarriko dute erritmoa eta gustuko dituzten adibideak edo

edukiak proposatu ahalko dituzte tailerrean lantzeko. Proposatutako ideia originaletatik

abiatuz, ikasleak beren kontakizunak garatzen hasiko dira askatasunez adierazteko

beldurra galtzen doazen heinean.

ALEA TAILERRAK 2020-2021

Irakaslea: Cristina Pascual

Modalitatea: aurrez aurrekoa
ALEAren egoitzan.

Ordutegia: ostiraletan 17:30etik
19:30era. Azaroaren 6tik abenduaren
4ra.
 
Tarifa: 70 €

TALLER ESCRITURA CREATIVA PARA
JÓVENES: YO ESCRIBO MI HISTORIA



ZURE ZAIN GAUDE
ALEAN

KONTAKTUA
http://www.elespiritudelaalhondiga.es/
espiritu.alhondiga@gmail.com
Iparraguirre,  46,  2.  48010 -
Bilbao


