AL-ANDALUS-EKO AZTARNEN ATZETIK: HISTORIA ETA ARKEOLOGIA I
IKASTAROAN IZEN-EMATEKO ORRIA
Ikastaroak Al-Andalus-eko historia eta kulturan murgilduko gaitu, Islamaren zabaltzearen hasieratik Iberiar
Penintsulan XI. mendera arte. Penintsulako kristau erresumekin harremanak, bereziki Iruñako erresumarekin,
aztergai izango dira, emakumearen egoera kultura andalustarrean eta garaiko arkitektura monumentalaren adibide
nagusiak ere landuko direlarik.
Ikastaroa gaztelaniaz izanen da.
Izen ematea irailaren 2tik aurrera.

ORDUTEGIA
Asteartea: irailaren 29tik abenduaren 15era. Arratsaldetan: 18:00etatik 19:00etara
Osteguna: urriaren 1etik abenduaren 10era. Goizetan: 11:00etatik 12:00etara

PROGRAMA
•
•
•
•
•

Mahoma, Islamaren hastapenak eta bere
zabaltze azkarra VII. Mendean
711: musulmandarrak Hispania bisigodoan
ustekabean sartzen dira
Omeya-k, errefuxiatuak izatetik al-Ándaluseko emirrak izatera
Gizarte
mistoa
erlijio
eta
kultura
desberdinekin
Iruñako maqbara: Baskoniako bihotzean
nekropoli islamiarra

•
•
•
•
•
•
•

Iberiar Penintsulako iparraldeko kristau
komunitateak Islamaren aurrean
Arista eta Banu Qasi familiak, lankidetzatik
borrokara
Bikingoek sortarazitako izua
Kalifato-herriaren garaia: goieneko urteak
Arkitektura monumentala: meskitak, jauregiak
eta alkazarrak
Emakumea al-Ándalus-en
Gainbehera urteak? Taifa erresumen garaia

DATU PRAKTIKOAK
COVID-19 neurriak: ikastaroa osasun agintariek une bakoitzean ezarritako arauen arabera ospatuko da. Ikastaroa era
presentzialean gauzatzeko aurrekusita dago. Eserlekua mugatuak dira. Maskara erabiltzea derrigorrezkoa izango da,
eserlekuak pertsonen arteko distantzia fisikoa mantenduko dute eta eskuak garbitzeko gela egongo da hitzaldiak hasi
baino lehen eta bukatzean erabiltzeko.
Prezioa: 65 € pertsona bakoitzeko
Prezioaren barne: ordubeteko 12 klase, material grafikoa eta ikusentzunezkoa eta eduki praktikodun dosier bat eta
eskola bakoitzaren ondoren klasearen laburpen bat.
Izen emateko baldintzak: Plaza erreserbatzeko, museora deitu edo harrera lekura bertaratu. Plaza lortzerakoan,
astearte edo ostegunean, ordainketa egin behar da esku-dirutan, txartela edo banku-transferentziaren bitartez
(ikaslearen izena kontzeptuan esleitzen) Informazio gehiago: www.oiasso.com edo 943.63.93.53. telefonoan.
Kontu korrontea: Nº IBAN: ES28 2095 5188 409119163759.
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ORDAINAGIRIA
………………………………………(ek) ……………………………… kopurua ordaindu du, 2020ko irailetik abendurako ikastaroa ordaintzeko.
Data, sinadura edo zigilua
Eskoleta, 1. 20302 Irun / Tel.: 943.63.93.53. actividades.oiasso@irun.org / www.oiasso.com

