
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitoria-Gasteizko Arte eta Lanbide Eskolak Paraninfoko 

Erakusketen I. Ediziorako deialdia egin du 

 

 
 
 

 

Deialdiaren xedea 

 

Deialdi honen helburua da Gasteizko Arte eta Lanbide Eskolan dagoen Paraninfo 

erakusketa-gunearen eta bertan dauden elementuen aldi baterako lagapenari esker, 

hainbat praktika artistiko ikusaraztea, kultura sustatzea eta artearen ikuspegitik 

elkarrizketarako eta hausnarketarako gune bat sustatzea. 

 

 

 

 

Parte-hartzaileak 

 

Irabazi asmorik gabeko pertsona fisikoek, erakundeek, elkarteek edo kultur eragileek 

parte hartu ahal izango dute, baldin eta arte-, hezkuntza- edo kultura-jarduera 

garaikide bat garatu nahi badute, adierazpen zabalenetik. 

 

 

 

 

Proiektuen aurkezpena 

 

Proiektuak 2023ko martxoaren 31tik (ostirala) 2023ko maiatzaren 31ra (asteazkena) 

aurkeztu ahal izango dira. 

 

Ez da proiekturik onartuko epez kanpo. 

 

Proiektuak eta eskatutako dokumentazioa aurrez aurre aurkeztu ahal izango dira 

ikastetxeko idazkaritzan, eta modu digitalean, nuria.perez@escueladeartes.org 

helbidearen bidez. 

 

 



Aurkeztu beharreko agiriak 

 

 

1.- NANaren edo bizileku-txartelaren edo -baimenaren fotokopia. 

2.- Curriculum artistikoa. 

3.- Erakutsi nahi den obra edo proiektu sortzailea deskribatzen duen memoria (gehienez 

5 orrialde).  

Deskribapen-memoriak honako hauek jasoko ditu: 

-Erakusketaren izenburua. 

-Justifikazioa. 

-Proiektuaren deskribapena. 

-Erakutsi beharreko proiektuaren/materialaren irudiak. 

-Espazioaren antolamendua. 

-Jarduera osagarrien proposamena, halakorik balego. 

 

4.- Dosier grafiko bat, gehienez ere duela gutxiko lanen, zirriborroen edo egileak 

egindako lan pertsonalen 10 irudi dituena, eta artikuluak edo prentsa-oharrak, halakorik 

balego (gehienez 10 orrialde). 

5.- «Espazio Komunak Erabiltzeko eta Aldi Baterako Lagatzeko Erregelamenduaren 

onarpena» agiria sinatua. 

 

Dokumentazioa digitalki aurkeztuz gero, erantsitako fitxategien guztizko pisua ez da 14 

mega baino gehiagokoa izango. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proiektuaren ezaugarri orokorrak 

 

Proiektuak helburu artistiko eta/edo kultural sortzailea izan beharko du. Proiektuaren 

gaia edo kontzeptua librea izango da. 

 

Proiektuak eskatzen den espaziorako eta lagatzen diren materialen zehaztapen 

teknikoetarako pentsatuta egon behar du. Paraninfoan, metro bateko zabalera duten 

32 panel daude, 6 panel arteko moduluetan antola daitezkeenak. Moduluek autonomoak 

izan behar dute, eta, horretarako, gutxienez L edo U moduan antolatuta egon behar 

dute. Panel horiek errailak dituzte, eta horietatik koadroak/markoak zintzilikatu 

daitezke eta argiztapen propioa dute. 

 

 

 

 

Jarduera osagarriak  

 

Proposamen artistikoarekin batera, jarduera osagarri bat edo programa bat sartu ahal 

izango da, proiektuarekin eta bertan adostutako gaiarekin lotuta. Jarduera horiek, ahal 

dela, Arte eta Lanbide Eskolan egin beharko dira, proiektu artistikoarekin batera. 

Proposamenak jarduerak, edukia edo gaia eta parte-hartzaileen proposamena zehaztu 

beharko ditu. 

 

 

 

 

Proiektuak baloratzea eta hautatzea 

 

Hautaketa Batzordea Arte eta Lanbide Eskolako Zuzendaritza Taldeak eta izendatutako 

Hautaketa Batzordeak osatuko dute. Batzorde hori Eskolako 3 irakaslek osatuko dute. 

 

Proiektuak balorazio-irizpide hauen arabera hautatuko dira: 

 

Irizpidea Puntuak 

  

Proiektuaren interesa eta kalitatea 22 

Edukiak 16 

Proiektuaren koherentzia eta bideragarritasuna, aurkeztutako 

dosierraren eta dokumentazio osagarriaren arabera, planteatutako 

helburuekin, gauzatze-denborarekin eta baliabideekin 

8 

Proiektua aurkezten duen egilearen edo kolektiboaren prestakuntza- 

eta lanbide-ibilbidea 

24 

Probintzian bizi diren pertsonen edo komunitateen gizarte-

erakundeen edo -kolektiboen esku-hartzea 

6 



Proposamenaren eragin soziala: bereziki, hiriko beste kolektibo 

sozial batzuekin, ikastetxeekin edo prestakuntzakoekin parte hartzea 

edo elkarrekintzak izatea.  

8 

Interes artistikoa hezkuntza-ikuspegitik 10 

Jarduera osagarrien proposamena  6 

  

Puntuak guztira 100 

 

 

*Hautaketa-batzordea eskatzaileekin elkarrizketatu ahal izango da, edo eskatzaileei 

buruzko informazio osagarria bildu, aurkeztutako proposamenak hobeto ebaluatu ahal 

izateko. Proiektuetako batek ere ez badu lortzen esleitu beharreko puntu guztien % 50 

gutxienez, hautaketa-batzordeak deialdia osorik edo zati batean hutsik utzi ahal izango 

du.  

 

 

 

 

Ebazpena 

 

Deialdia 30 eguneko epean ebatziko da, eta ebazpena parte-hartzaileei jakinaraziko zaie. 

 

Azalpen-daten esleipena eta iraupena eskolaren irizpideen arabera zehaztuko dira, eta 

deialdiaren ebazpenarekin batera jakinaraziko zaizkie hautatutako pertsonei. 

 

 

 

 

Hautatutako proiektuak zabaltzea 

 

Hautatutako proiektuen zabalkundea sustatzeko, parte hartzen duten egileek, beren 

proiektuak hautatuta, konpromisoa hartzen dute, oinarri hauek onartuta, zabalkunde 

hori egitea ahalbidetuko duten dokumentuak sinatzeko.  

 

Ikastetxeak egingo du prentsa-deialdia, hautatutako pertsonekin eguna eta ordua 

adostuz. 

 

 

 

Oinarriak onartzea eta erantzukizuna  

 

Deialdi honetan parte hartzeak esan nahi du Oinarri hauek osorik onartzen direla.  


