UDAKO CAMPUSA.ARKITEKTURA /
CAMPUS DE VERANO.ARQUITECTURA (1. aldia )
INFORMAZIO OROKORRA
IKASTURTEA: 2017/2018
ARLOA: Ikasketa Teknikoak
KREDITUAK: 5 ECTS kreditu (*)
MATRIKULA TASA: 160 euro
ARDURADUN AKADEMIKOA:
AURKEZPENA
Unibertsitatea da heziketa-prozesuaren azken urratsa, eta unibertsitate aurreko
orientazioak berebiziko garrantzia du etorkizuneko ikasleriak eskaintzen zaizkion
aukera hezigarriak eta profesionalak ezagutu eta uler ditzan. Horretarako,
ezinbestekoa da hezkuntza-maila ezberdinen partzelazio gehiegizkoa gainditzea
eta enpresen benetako beharrei gerturatzea. Ikastaro honen bidez, UPV/EHUk,
Gipuzkoako Bazkundearekin batera abian jarritako EGOkITU programaren parte
denak (Euskal Gazteen OrientazioraKo Ikastaroa. Talentua Unibertsitatean),
prozesu hori hobetzea du helburu, 14 - 17 urte bitarteko gazteei zuzendutako
Udako Campusa eskainiz, unibertsitate errealitatera eta enpresa mundura modu
ludikoan hurbil daitezen ahalbidetzen duena. Ikastaroa uztailean egingo da,
goizez, 9:30etatik 14:30etara, Arkitekturako GETan.
ZURE BILA GABILTZA
AURKEZPENA
UPV/EHUko Arkitektura GETk ikastaro bat eskainiko du Arkitektura, Artea eta
Diseinua mundura hurbiltzeko asmoz, eta bidez batez gure gizartean bere
ezagutza sustatzeko eta zabaltzeko. Kasu honetan,

bereziki Bigarren

Hezkuntzako, Lanbide Heziketako eta Batxilergoko ikasleei zuzendua da, gai
horiei buruzko ezagutza eta gustua zabaltzeko, hala, etorkizuneko unibertsitate
ikasketen aukera gehiago izateko.
Ikastaroa 14 eta 17 urte bitarteko gazteen artean zuzenduta dago, Arkitektura,
Diseinua eta Arte interesa dutenak.

JARDUERAK:
- Zentroaren aurkezpena eta egingo ditugun jarduerak.
- Arkitektura kontzeptuaren aurkezpena.
- Arkitekturaren egiturak, materialak, espazioak eta sentsazioak hobeto ulertzeko
jarduerak.
- Maketa garapena eta marrazketaren gaitasuna eta teknika.
- Artearen eta arkitekturaren historiaren sarrera.
- Hurbileko arkitekturaren bisita kritikoa.
- Eskala txikiko arkitektura proiektuaren garapena.
- FAB-LAB proiektu elementu baten maketaren diseinua eta fabrikazioa.
- Profesional eta enpresa munduaren ikuspegi bat
BALDINTZAK
Gurasoen baimena.
IRAKASKUNTZA
HASIERA ETA AMAIERA DATA: 2018/07/02-tik 2018/07/13-ra
EMATEKO TOKIA: Arkitektura Goi Mailako Eskola
HIZKUNTZA: Gaztelania, euskara eta ingelesa
INFORMAZIOA/KONTAKTUA
SAIL EDO ORGANO ARDURADUNA: Gipuzkoako Campuseko Errektoreordetza
HELBIDEA: Julianategi. Arriola Bidea, 2. 20018 DonostiaTELEFONOA: 943 01 59 55
POSTA ELEKTRONIKOA: vicer.campus-gipuzkoa@ehu.eus
WEB ORRIA: https://www.ehu.eus/eu/web/gipuzkoa/egokitu
(*) ECTS kreditu batek 25 orduko balioa du.

