6. Erakunde eskatzailearen, proposamenaren egileen eta parte
hartzaileen ibilbide profesionala.
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Barrenkalea 16, sabaia ! 48200 Durango -Bizkaia
1980 ekainak 28 ! 657 72 73 26 ! peru@hegoak.eus
Gida baimena eta Autoa ! NAN: 78.871.276-k
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Diseinu Industrialean Injeniaritza Teknikoa Mondragon Unibertsitatean (1999-2003)

!(#")(*%'"*)+#"'%&#'%$,%(-%.&/-#'
Gaur egun irakurle klubak dinamizatzen egiten dut lan, honako lekuetan ondoren esperientzia pilatu dudalarik:
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ERMUA
Euskarazko eta Gaztelerazko talde bana.
6 urte. 96 saio.
ELORRIO
Euskarazko eta Gaztelerazko talde bana.
8 urte. 112 saio.
EIBAR
Gaztelerazko talde bat gaur egun (lehen bi).
7 urte. 80 saio.
ABADIÑO.
Euskarazko eta Gaztelerazko talde bana.
4 urte. 40 saio.

IURRETA
10 urte. 216 saio.
ABADIÑO
3 urte. 48 saio.
DURANGO
3 urte. 24 saio.
EIBAR
3 urte. 48 saio
TRAPAGA
2 urte. 16 saio.

* Aipatutako edozein herritako liburutegitara dei daiteke, nahi izanez gero, informazioa konprobatu edo
erreferentziengatik galdetzeko.
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Bestelako tailer, hitzaldi, kurtso eta zenbait ematen ditut (Ermuako institutu eta eskoletan barne).
www.hegoak.eus webgunean daude ikusgai. 300 saiotik gora daramatzat.
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LILE

Elkar, 2006

Helduentzako ipuin bilduma nobelatua. CAF eta Beasaingo udalak Elkar argitaletxearekin elkarlanean
antolatutakoa Igartza sariaren akzesita irabazi zuen, eta urte beteko beka eman zidaten liburua idazteko.

ILANIA

Gero, 2008

Album ilustratua. Ilustratzailea: Iraia Okina.

HUTSIK

Elkar, 2008

Poesia.

TXOMINTXO ETA PERUTXO BAKARRIK GERATU DIRA ETXEAN Elkar, 2011 eta 2013
Haur literatura. Batela saila. Ilustratzailea: Iosu Mitxelena.

KATIXA, KATU BOTADUNA

Herritar Berri, 2012

Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Astero editorialak elkarlanean editatua. Bost liburu hartu zituen bere baitan: 1Katiuska galdua, 2- Lagun berriak, 3- Denok batera jolasten, 4- Piratak eta 5- Ametsa. Ilustratzailea: Eider Eibar.

TXOMINTXO ETA PERUTXOREN ABENTURAK

Elkar, 2012 eta 2014

Haur literatura. Batela saila. Ilustratzailea: Iosu Mitxelena.

EGIA ESAN

Elkar, 2013

Nobela.

TXOMINTXO ETA PERUTXO IOSURI FARDELA ALDATZEN Elkar, 2014
Haur literatura. Batela saila. Ilustratzailea: Iosu Mitxelena.

ARGIA

Elkar, 2015

Poesia.

TXOMINTXO ETA PERUTXO IOSURI FARDELA ALDATZEN Elkar, 2016
Haur literatura. Batela saila. Ilustratzailea: Iosu Mitxelena.

AMETSONDOA

Elkar, 2017

Haur literatura. Batela saila. Ilustratzailea: Iosu Mitxelena.

TANTAKA

Balea Zuria, 2020

Haikuak.

TXOMINTXO ETA PERUTXO LEHENDAKARI
Haur literatura. Batela saila. Ilustratzailea: Iosu Mitxelena.

Elkar, 2020
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Durangaldeko Txaman poesia bandaren sortzaile, eta Txamankizun deituriko poesia eta antzerki emankizunen
produkzioa eta zuzendaritza. Euskadi Irratiko “Ipurtargian” eta “Arratsaldekoa”n kolaboratzaile. Anboto
astekarian zutabegile. Hainbat aldizkaritan parte hartua (Ostiela, Putz, Bihotz Bakartien Kluba). Bertso-idatzien
hainbat sariketa. Gidoilari eta kreatibo lanetan aritua urte luzez hainbat bezerorentzat.

7(&%#F'-")$%.&/).%/":#"'%&#'+%$&%'
2d1 proiektuan dihardut, pintura, erakusketa eta zuzeneko emankizunetan www.2d1.eus
Xiruliruli programa sortu eta zuzendu nuen www.xiruliruli.com
Hordago Ardoa dastaketa artistikoan dihardut, gidoilari eta aurkezle/aktore www.hordagoardoa.com
“Joseba Sarrionandia hemen eta han” dokumentalaren egilea.
William Shakespeare-n The Tempest antzezlanean hartu nuen parte, aktore, Nevadan (EEBB).
Bertsolari lez aritua, plazan, eta inguru-mariko makina bat antolakuntza eta langintzatan.
Korrika19-ren dokumentala zuzendu eta aurkeztu nuen.
Mondragon Unibertsitateko argazkigintza txapelketaren irabazlea 2001ean.
Hainbat musika-proiektutan parte-hartzea (Arpistak kolektiboarekin diska surrealista bi, beste askorentzat letragile…)
“Plus eta minus” irrati programa urte bitan zehar irrati-libretan.
2d1en garaiaren aurretik, bakarkako pintura erakusketa bi (“Hara begira”, Durango 2006. “Samuraiaren hegaldia”, Bilbo 2006).
Hainbat liburuen azalen egile.
Hainbat ekitaldi ezberdinetarako gidoilari eta aurkezle.
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1978ko abuztuaren 14 an
saroa@hegoak.eus
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FORMAKUNTZA
2018-2019
•
MASTER “Irakurketa, liburuak, haur eta gazte irakurleak”. Zaragozako Unibertsitatean.
2018
•
“Artea, hitza eta irakurekta lehen hezkuntzan”. CRIF_Las_Acacias: MOOC06, On line.
•
“Nire umeak ez dute irakurtzen“,”Albuna eskolan”, 20 h ikastaroak, Tres brujas eskolarekin, on line.
2017
•
“Ipuinak eta emozioak” heziketa emozioanlean oinarritutako ikastaro intentsiboa. 50 h. on line, VA de
Cuentos.
2016
•
“Irakurri irakurtzen jakin Gabe” Casa del Lector Madrid 12 H Ikastaro teoriko
praktikoa, estrategia, errekurtsoak eta herramintak, irakurketa sustatzailean eta dinamizazioan
lantzeko. http://casalector.fundaciongsr.com/story.php?id=1053
•
“Liburuzaina ispiluaren aurrean”: liburuzainaran oinarrizko jakintzak gurasoei aholkuak emateko.
Alde ek antolatutako 10 ordutako ikastaroa.
•
“Haur literatura 0-8 urte bitartean”, Euskal herriko unibertsitatean antolatutako Uda ikastaroen barne,
20 ordu.
•
On line Formakuntza : anatarambana.blogspot.com. - “Dibulgazio liburua hurbilketa”.
- “Ze polita dan idaztea , albuna abiapuntutzat”. - “Haur literatura inguruan idazteko tailerra”.
• Salamankako Unibertsitatean“Neurona irakurleak” ikastaroa120h,unpunto
curioso.com
•
“Tulipan de las cinco, como elegir un buen libro”. Mar benegas.com
2015
•
“Errimak,esku jolasak, kontaktua eta mugimendua”,0-6 urte,Tamara Chuvaroskyrekin
•
“Errima eta jolas musikalak, idazketa,irakurketa eta lenguaiari laguntzeko”. 4 urtetik gorakoentzat
Tamara Chuvaroskyrekin. http://www.vozymovimiento.com/
•
“Irakurketa denbora, irakurzaletasuna bultzatzeko ikastaro trinkoa” 30h, Gijón, El Bosque de la maga
Colibri.
2013
•
“Biblioteka Laguntzaile ” 120 H Uned Bergaran.
•
“Irakurketa Eragile” 150 H Animando a leer. On line. 2011
•
“Jaiotzaren Iraultza” tailerra, Michel Odenten eskutik, Bilbon. 25 ordu.
•
“Haur masajea Eskolan” Ikastaroa, AEMIk antolatuta, Gasteizen. 20 ordu.
•
IT TXARTELAK: Word XP Oinarrizkoa, Outlook XP, Internet Oinarrizkoa.
2010
•
“Emmi Pliker; haurraren autonomia” Ikastaroa, Montse Fabresekin, Hik Hasik
antolatuta, Durangon. 6 ordu
•
“Haur txikien mugimenduaren behaketa” Ikastaroa, Myrtha Hebe Chocler eta Helena Herran,Hik
Hasik antolatuta, Durangon. 6 ordu.
2009
•
“Educación creadora” formakuntza,Miguel Castro eta Vega Martinekin,Diraya
Bilbon.http://www.dirayaexpresion.es/
Educación creadora: jolasa eta espresio tailerrak . 10 ordu.
◦
Haskuntza,zabalkuntza eta ikasketa prozezuak.. 10 ordu.
◦
Educación creadora. Espresioaren semiologia. 50 ordu.
◦
2008

•

“Habixe” haurdunaldi, erditze eta hazkuntza kontziente baten aldeko elkartea sortu
genuen Durangon 2007

•
•

“Doula”formakuntza,Mercedes Serranorekin Guadalajaran(200 ordu)
“Antropología de Genero y Salud Materno Infantil” ikastaroa, Casilda Rodrigañez
Madrilen (20 ordu)
2005
“Haur Masaje” formakuntza, Merce Simónekin Psikolanen, Bilbo.
http://www.masajeinfantil.es
2000.2002
• “Eszenografia” Diplomaturaren lehenengo 2 ikasturteak,Arte Dramatiko eskolan,
Resad, Madrilen.
1997-1999
• “Dekorazio eta obra zuzendaria” Goi mailako zikloa, Arte Ederretako eskolan,
Gasteiz.
LAN ESPERIENTZIA
2017-2020

•

• Galtzagorri elkartearekin:
•
- Liburu iblitariak egitasmoaren dinamizazioa.
•

- “Irakurzaletasuna bultzatzeko lantegien” prestaketa eta dinamizazioa. 2011-2020

!"IRAKURZALETASUNA BULTZATZEKO PROIEKTU PROPIOA, Autonoma bezala.
- “Ipuinak kontatzearen plazerra ” ikastaroa eskeintzen dut, bai guraso zein
hezitzaeeilentzat.
- “Azalerako ipuinak” haur txikie eta euren gurasoei zuzendutako tailerrak, 5 urteko eskarmentua, liburutegi
desberdinetan.
- “Liburuen poltsa” Irakurketa kluba sortu eta dinamizatzen dut,3 tik 8 urte bitarteko haurrentzat 5 urteko
eskarmentuarekin. Hilean behin liburutegietan egiten ditugun saioak dira guraso eta umeei zuzenduak
- “Etxe Irakurleak” nagusie, guraso, hezitzaile , eskeinitako tartea , haur literaturaren panorama ezagutu
eta murgiltzen joateko. Hilean behi egiten ditugun saio praktikoak dira.
2005-2010
- Irakurzaletasuna Bultzatzeko Tailerrak: 8 tik 12 urte bitarteko umee eta gaztetxoentzako, sortutatko tailer
, artistiko literarioak dira.
Bisita gidatuak biblioteketan
Ipuin kontaketak egiten ditut.
- “Biblioigerilekua” proiektua, Durangoko udako igerilekuetan.
• “ATARTE Kultur produkzioa eta kudeaketa” enpresa sortu eta bertan lan egin nuen 5 urtetan.
-“Iurreta ezagutu” egitasmoa Iurretako liburutegian, Iurreta ezagutu Dvd a.
-“Irla” inmigrazioarekin sensibilizazioa lantzen liburutegietatik, Durango, Iurreta
eta Basauriko liburutegietan.
-“Ikima sortu zure istorio propioa”, idazmena, ilustrazioa, komikia lantzeko proiektua,12- 18 urte bitarteko
gazteentzat, Durango, Iurreta eta Ermuako liburutegietan.
-“Kontuleku” ipuinak txikitatik kontatzen , 0tik 3 urte bitartekoentzat. Durangoko liburutegian.
-Haur eta nagusientzat bisita gidatuak liburutegietan.
2009-2010
• Udako Euskal Unibertsitaterako (UEU) eta haurreskoletako patzuergoak bultzatuta eta APATXIN eta
GARATU programek eratuta, irakaslegoarentzako formakuntza jarraiko ikastaroetan irakasle lanak: “Haur
masajea Haurrekolan , begiratu sentidu eta komunikatu”
2003-2006
• San Agustin Kultur gunean, Eskenatokiko teknikaria,sarreran harrera egiten eta takillan.

