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PROGRAMATUTAKO KURTSOAK 

-ETXE JASANGARRIA-                                                                                                                                                  MARTXOA 

XABOI ETA KOSMETIKO NATURALEN 

TAILERRA: 

Tailer honetan, osagai natural eta osasuntsuak erabiliz 

xaboi artisauak eta kosmetiko naturalak nola egiten 

diren ikasiko dugu. 

 Monitorea: Irune Uriarte Bikarregi (Biologoa) 

Prezioa: 25 €  

                      Data: Martxoak 29, larunbata, 9.30 – 14.30 

-ARTISAUTZA-          APIRILA 

BARNIZ NATURAL ETA EZ-TOXIKOEN ELABORAZIOA ETA ERABILERA 

Kurtso honetan egurrarentzako tratamendu 

naturalak eta ez-toxikoak egin eta erabiliko dira, 

egurra zaintzeko alternatiba osasuntsua 

ezagutzeko eta arlo honen inguruko jakinduria 

berreskuratzeko aukera izanez. 

Ikastaroaren edukiak: 

- Berniz, argizari eta kare-margoen osagai 

naturalak eta ez toxikoak 

- Guzti hauen fabrikazioa eta ezaugarriak 

- Aplikazioak egurrean, non eta nola 

- Kare - margoen aplikazioa, non eta nola 

 

Monitorea: Lurdes Ulazia Aizpurua, 20 urte daramatza barniz natural eta ez-toxikoak berreskuratzen, garatzen 

eta hauekin lan egiten. Gaur egun, “Amalur” tailerrean egiten du lan egurrezko objektu torneatu eta 

sortzaileak sortzen 

Matrikula: 60 euro 8 orduko kurtsoa (aurrematrikula 20€) 

-TEKNOLOGIA ETA ENERGIA BERRIZTAGARRIAK-                                                                                                            APIRILA 

EKOGENERADOREAK 

Kurtso honetan generadore bat sortuko dugu, material 

berrerabiliz eta gertu aurki ahal ditzazkegun materialrekin, 

izozkailu baten motorearekin adibidez. Generadore hau 

haize errota edo ur errota txiki baten erabili daiteke energia 

lortzeko. Azken hauen funtzionamendua ere azalduko da.  

Monitorea: Paco Costa 

Apirilak 26 (11:00-15:00 eta 16:00-20:00) 

Matrikula: 120€ (aurrematrikula 40 €) 
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-ARKITEKTURA ETA BIOERAIKUNTZA-             MAIATZA 

ESTUKO, TADELAKT, KAREZKO MARGOAK: 

Bioeraikuntzako akaberak egiteko teknika tradizionalak 

ikasteko aukera. Materialak, herramintak, aplikatzeko era, 

etab.  

Karea antzinatik erabilitako materiala da, naturala eta ez du 

ingurumena kutsatzen, kanporatzen duen CO2a berriz 

xurgatzen duelako urteetan zehar.  

16 ordutako taller teoriko-praktikoa zure lanbidea 

sendotzeko balioko duena. Egingo diren praktikak bakoitzak 

bere etxera eramango ditu.  

Formatzailea Laurent Coquemont, Bioeraikuntzan aditua eta kurtsoak ematen ditu Penintsulan, Afrikan, 

Ameriketan, etab. 

Matrikula: 100 € (aurrematrikula 30 €) 

 

 

-ARKITEKTURA ETA BIOERAIKUNTZA-         EKAINA 

HORMEN ERAIKUNTZA COB ETA TAPIALEN TEKNIKAK ERABILIZ  

Antzinako eraikuntzek natura errespetatzen zuten, eta 

eraikuntza konbentzionalak soilik hormigoiez eraikitzea 

erakuzten digun arren, baina tailer honetan teknika 

tradizionalak oso egokiak direla ikasiko dugu. Hemen COB 

eta TAPIAL hormak nola eraiki,  dosifikazioak, eta 

herramintak zeintzuk diren ikasiko da. 

Monitorea:  Laurent Coquemont Bioeraikuntzan aditua eta 

kurtsoak ematen ditu Penintsulan, Afrikan, Ameriketan, 

etab. 

Ekainak 21- 22 (11:00-15:00 eta 16:00-20:00) 

Matrikula: 100€ (aurrematrikula 30€) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


