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AL-ANDALUS-EKO AZTARNEN ATZETIK: HISTORIA ETA ARKEOLOGIA II
IKASTAROAN IZEN-EMATEKO ORRIA

Ikastaroak Al-Andalus-eko historia eta kulturan murgilduko gaitu, Cordobako Kalifatoa 1031an desagertzen denetik,
XVII. mende hasieran moriskoak kanporatuak izan ziren arte, Errege Katolikoek Granadako erreinua 1492an
konkistatu zutenekoa ahantzi gabe. Penintsulako kristau erresumekin harremanak, Iruña / Nafarroako erresuma
barne, aztergai izango dira, kultura andalustarraren alderdi intelektualak eta garaiko arkitektura monumentalaren
adibide nagusiak ere landuko direlarik.

Ikastaroa gaztelaniaz izanen da. Izen ematea martxoaren 2tik aurrera.

ORDUTEGIA
Saio presentzialak:
Asteartea: apirilaren 6tik ekainaren 22ra. Arratsaldetan: 18:00etatik 19:00etara
Osteguna: apirilaren 8tik ekainaren 24ra. Goizetan: 11:00etatik 12:00etara

Onlineko saioa: Astearteak apirilaren 6tik ekainaren 22ra. Arratsaldetan, 16:00etatik 17:00etara.
PROGRAMA

 XI. mendea Iberiar Penintsulan: aldaketen
garaia

 Cid Campeador: legenda eta errealitatea
 Dinastia afrikarrak eta al-Andalusen batasuna

berreskuratzeko ahaleginak
 Momentu erabakior bat: Navas de Tolosako

bataila (1212)
 Ekonomia andalustarra
 (Bir)konkista eta birpopulatzea

 Bost erreinu penintsula baterako
 Al-Andaluseko jarduera artistiko eta

intelektuala
 Nazaritarren Granada: azken erreinu taifa
 Alhambra, nazaritar erregeen jauregia
 Musulmanak eta itsasoa: nabigazio teknikak

(Beñat Eguíluz irakasle gonbidatuak eskainia)
 Mudejar eta moriskoak, elkarbizitzatik

kanporaketara
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.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
"AL-ANDALUS AZTARNEN ATZETIK: HISTORIA ETA ARKEOLOGIA I" IKASTAROARENIZENA EMATEKO ORRIA

Izen-abizenak ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NAN…………………………………………………… Txanda:  Astearte arratsaldean  Ostegun goizean Astearteak online
Telefonoa……………………………………………E-maila…………………………………………………………………………………………………………………………
Ordainketa:  Esku-dirutan  Transferentzia  Txartela
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ORDAINAGIRIA
………………………………………(ek) ……………………………… kopurua ordaindu du, 2020ko irailetik abendurako ikastaroa ordaintzeko.

Data, sinadura edo zigilua


