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TAILERRA:  
ILUSTRAZIO MUNDURAKO SARRERA. II. MAILA 

 
 INFORMAZIO OROKORRA  

 Irakaslea: Irati Eguren Arruti1  

 Hizkuntza: Euskara.  

 Datak: irailaren 15etik urriaren 20ra arte (ostiralero).  

 Tokia eta ordua: Foru Liburutegia (2. solairua), Tailerren Gela. 18:00-20:00 

 Izena emateko epea: irailaren 4tik 14ra arte. Liburutegian bertan ala 
webguneko formularioaren bidez (www.bizkaia.eus/foruliburutegia  
Kontaktatu  Tailer eta ikastaroak). Epea irailaren 4an goizeko 08:30ean 
irekiko da.  

 Gehienez: 20 plaza, hurrenkeraz (baina bigarren maila honetan onartuak 
izateko aurrez lehenengo maila parte hartu dutenek lehentasuna izango 
dute). 

 Doako jarduera. 

 Foru Liburutegiko tailerrean parte hartzeak ez du eragiten inongo ziurtagirik.  

 Foru Liburutegian sartzeko NANa, pasaportea ala Liburutegiko txartela 
erakutsi behar da.  

 
 
AURKEZPENA 
Tailer honek objektu baten sakontasuna eta testuinguru eza izango du aztergai. 
Objektu horren bidez ipuin edo album ilustratu bat sortzen saiatuko da. 
 
 
HELBURUAK  

 Ilustrazioaren munduan sakontzea eta sormen teknika berriak ikastea. 
 Marrazketaren bidez objektu bat aztertzea. 
 Esperimentazioaren bidea lantzea. 

 
 
EDUKIAK  
 1. saioa (irailaren 15ean): Arrarotasunaren kontzeptua. Materiala: arkatza, 

borragoma, A4 orriak, pintzelak eta tenperak. 
 2. saioa (irailaren 22an): Aukeratutako objektu baten marrazketa. 
 3. saioa (irailaren 29an): Objektuaren funtzionamendua testuingurutik kanpo. 

Materiala: arkatza, borragoma, artaziak, A-4 orriak, aldizkariak, koloretako 
arkatzak, errotuladoreak, pintzelak eta tenperak. 

                                                           
1
 Arkitektoa (2007), eta ikerkuntza eta sormena artean masterra (2014). Marrazketa 

esperimentaleko tailerretako irakaslea eta irudigintzako hainbat proiektuetan murgilduta. 
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 4. saioa (urriaren 6an): Objektuaren balizko erabilpenik. Materiala: aurreko 
saioaren antzekoa.  

 5. saioa (urriaren 13an): Objektuaren inguruan aurreko saioetako esperientziatik 
abiatuta, horren katalogo eta jarraibideak. Materiala: aurreko saioaren 
antzekoa.  

 6. saioa (urriaren 20an): Albuma ilustratuaren proiektua.  
 
 
METODOLOGIA  
Teoria eta praktika uztartuko direnez gero, jardueran zehar landuko diren zenbait 

material irakasleak ekarriko ditu. Horrexegatik, saio bakoitzean irakaslearen 

esanetara egon beharko da. Edozelan ere, honako material hauek ikasleek ekarri 

behar izango dituzte: 

 Arkatza eta borragoma. 

 Koloreztatzeko arkatzak. 

 Errotuladoreak. 

 Marrazteko bloka (A4 neurritakoa). 

 Artaziak. 


