
zentzuak prestatu
prepara tus sentidos



AldizkAko jArduerAk  
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Orientazio-saioak  
Doako sarrerak

Ikasleentzat

norberak kudeatutako bisitak
Ibilbideak/Bisitak

ikAsMAteriAlAk
GUztIentzat

Gida didaktikoak online
Ikastaroak itunesU plataforman
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ikAsbide

diziplinA Anitzeko 
proiektuAk

BIDaIa lUzeakBIDaIa laBUrrak



BIDaIa laBUrrak

AldizkAko jArduerAk  
MuseoAn

Irakasleentzat

orientazio-saioak  
Doako sarrerak

Ikasleentzat

norberak kudeatutako bisitak
Ibilbideak/Bisitak

orientAzio-sAioAk: 
Museoko hezkuntza-taldearekin 
batera presta ditzakezu erakusketak.

urriak 9 eta 11: Van Goghetik Picassora. Thannhauser ondarea.
Azaroak 6 eta 8: Alberto Giacometti. Atzera begirakoa. 
urtarrilak 15 eta 17: Architecture Effects. 
Martxoak 26 eta 28: Jenny Holzer: atzera begirakoa. 
Maiatzak 7 eta 9: Giorgio Morandi eta antzinako maisuak.

lehen eta bigarren Hezkuntza
doako jarduera, 17.00 - 19.00. euskara eta gaztelania
informazioa eta erreserbak: tel. 94 435 90 67
astelehenetik ostiralera, 9.00 - 14.00

ikAsMAteriAlAk
GUztIentzat

Gida didaktikoak online
Ikastaroak itunesU plataforman

https://billviola.guggenheim-bilbao.eus/eu/
https://www.guggenheim-bilbao.eus/eu/erakusketak/anni-albers-ikusmena-ukitu/
https://www.guggenheim-bilbao.eus/eu/erakusketak/artea-eta-espazioa/
https://www.guggenheim-bilbao.eus/eu/erakusketak/van-goghetik-picassora-thannhauser-ondarea/
https://www.guggenheim-bilbao.eus/eu/erakusketak/alberto-giacometti-atzera-begirakoa/
https://www.guggenheim-bilbao.eus/eu?s=Architecture+Effects


BIDaIa laBUrrak

AldizkAko jArduerAk  
MuseoAn

Irakasleentzat

Orientazio-saioak  
doako sarrerak

Ikasleentzat

norberak kudeatutako bisitak
Ibilbideak/Bisitak

doAko sArrerAk: 
Bisitatu erakusketak zure kasa, ikasleekin lantzeko eta/edo zuk gehiago ikasteko.

urriak 16 eta 18: Van Goghetik Picassora. Thannhauser ondarea.
Azaroak 13 eta 15: Alberto Giacometti. Atzera begirakoa. 
urtarrilak 22 eta 24: Architecture Effects.
Apirilak 2 eta 4: Jenny Holzer: atzera begirakoa.
Maiatzak 14 eta 16: Atzera begira. Giorgio Morandi eta antzinako maisuak.

Haur, lehen eta bigarren Hezkuntza
doako jarduera, 16.00 - 19.00
informazioa eta erreserbak: tel. 94 435 90 67 
astelehenetik ostiralera, 9.00 - 14.00

ikAsMAteriAlAk
GUztIentzat

Gida didaktikoak online
Ikastaroak itunesU plataforman

https://www.guggenheim-bilbao.eus/eu/erakusketak/van-goghetik-picassora-thannhauser-ondarea/
https://www.guggenheim-bilbao.eus/eu/erakusketak/alberto-giacometti-atzera-begirakoa/
https://www.guggenheim-bilbao.eus/eu?s=Architecture+Effects


AldizkAko jArduerAk  
MuseoAn

Irakasleentzat

Orientazio-saioak  
Doako sarrerak

Ikasleentzat

norberak kudeatutako bisitak
Ibilbideak/Bisitak

norberAk kudeAtutAko bisitAk: 
Doako programa, bisita euren kasa antolatu nahi dutenentzat zuzendua; 
honako honetan, irakasleen ardura izango da ikasleak gidatzea eta 
dinamizatzea. Ikasmaterialak webgunean daude eskuragarri.

Haur, lehen eta bigarren Hezkuntza
informazioa eta erreserbak: tel. 94 435 90 90
astelehenetik ostiralera, 9.00 - 14.00

ikAsMAteriAlAk
GUztIentzat

Gida didaktikoak online
Ikastaroak itunesU plataforman

BIDaIa laBUrrak

https://www.guggenheim-bilbao.eus/eu/zer-ikasi/irakasleak-eta-ikasleak/bisitaldiak-ikastetxeentzat/


ibilbideAk/bisitAk: 
Hezkuntza-mailara egokituak.

 • Ibilbideak/bisitak Museoan zehar. Ibilbide malguak dira, eta erakusketa bat a la gehiago ikus daitezke:

 •   Sormen-esperientzia praktikoak barne; arkatza zein teknologia baliatuta, ibilbideen osagarri izango dira. Jardueraren baitan 
atsedenaldiak, jokoak eta emozioak egongo dira, eta ekintzak parte-hartzea, hitz egitea, pentsatzea, komunikatzea... sustatuko ditu.

AldizkAko jArduerAk  
MuseoAn

Irakasleentzat

Orientazio-saioak  
Doako sarrerak

Ikasleentzat

norberak kudeatutako bisitak
Ibilbideak/Bisitak

Haur, lehen eta bigarren Hezkuntza 
Iraupena eta ordutegiak: 1 ordu eta 30 min; 10.15, 12.15 eta 15.00, asteartetik ostiralera     
Hizkuntzak: euskara, gaztelania, ingelesa eta frantsesa. kontsultatu zure hizkuntza noiz dagoen erabilgarri
prezioak: Haur eta lehen Hezkuntza 25 €, bigarren Hezkuntza 40 €. prezioren barne daude materialak, sarrerak (bigarren 
Hezkuntza) eta Museoko hezitzailea
Ezinbestekoa da: talde bakoitzaren ardura duen irakasle bat / Integratutako ikaslerik balego aurretik jakinarazi behar da
Taldeko ikasle kopurua: Haur Hezkuntza: 20; Lehen Hezkuntza: 25; DBH: 25
Muga hauen arrazoiak segurtasunarekin, bisitaren kalitatearekin eta gainontzeko bisitariekiko bizikidetzarekin zerikusia dute

ikAsMAteriAlAk
GUztIentzat

Gida didaktikoak online
Ikastaroak itunesU plataforman

BIDaIa laBUrrak

erakusketan aztertzen diren gaiak:
• espazioa, materiala, eskala, ehundura, instalazioa, pisua, oreka.
• erretratua, paisaia, natura hila, kolorea.
• teknologia, komunikazioa, esku-hartzeak, mugimendua.

erakusketak
Van Goghetik Picassora. Thannhauser ondarea
Alberto Giacometti. Atzera begirakoa
Architecture Effects
Jenny Holzer: atzera begirakoa
Atzera begira. Giorgio Morandi eta antzinako maisuak
Denboraren materia

https://www.guggenheim-bilbao.eus/eu/zer-ikasi/irakasleak-eta-ikasleak/bisitaldiak-ikastetxeentzat/
https://www.guggenheim-bilbao.eus/eu/lanak/denboraren-materia/
https://www.guggenheim-bilbao.eus/eu/erakusketak/van-goghetik-picassora-thannhauser-ondarea/
https://www.guggenheim-bilbao.eus/eu/erakusketak/alberto-giacometti-atzera-begirakoa/
https://www.guggenheim-bilbao.eus/eu?s=Architecture+Effects


ikAsMAteriAlAk
GUztIentzat

Gida didaktikoak online
Ikastaroak itunesU plataforman

HezkuntzA-GidAk online: 
Gaia: aldi baterako erakusketak eta Bilduma Iraunkorra.

lehen eta bigarren Hezkuntza
euskaraz, gaztelaniaz, ingelesez eta frantsesez
doako deskarga hemen

BIDaIa laBUrrak

https://www.guggenheim-bilbao.eus/eu/zer-ikasi/irakasleak-eta-ikasleak/hezitzaileentzako-gidak-bilatzeko/


doAko ikAstAroAk itunesu plataforman:  
Gaia: Guggenheim Bilbao Museoaren Bildumako artelan iraunkorrak 
eta horien kokapena.

lehen eta bigarren Hezkuntza
euskaraz, gaztelaniaz, ingelesez eta frantsesez
itunes doako deskarga hemen

ikAsMAteriAlAk
GUztIentzat

Gida didaktikoak online
ikastaroak itunesu plataforman

BIDaIa laBUrrak

https://www.apple.com/es/itunes/affiliates/download/


Hasiera

ArteA
ikAsbide

diziplinA Anitzeko 
proiektuAk

BIDaIa lUzeak



BIDaIa lUzeak

ArteA
ikAsbide

Programa berritzailea da, eta Museo honek soilik eskaintzen du. artistek 
curriculumeko hainbat alderdi indartzen dituzten 20 saio emango 
dituzte ikastetxeetan.

Museora bisita egingo da.

eaeko lehen Hezkuntzako ikastetxeei zuzendua. Ikastetxe publikoek 
lehentasuna izango dute. eusko Jaurlaritzako Hezkuntza sailean 
elkarlanean.

Ikasturte bakoitzeko gehienez 9 ikastetxek parte hartu ahal izango  dute.

  
lehen Hezkuntza
parte hartzeko baldintzen eta hautaketa-prozesuaren
inguruko informazioa: tel. 94 459 90 66
astelehenetik ostiralera, 9.00 - 14.00

Hasiera



BIDaIa lUzeak

diziplinA Anitzeko 
proiektuAk

Proiektuak eta esperientziak, batxilergoko ibilbide 
desberdinetako curriculumeko aspektuak indartzera 
bideratuak.

artistak emango ditu saioak, ikastetxean eta Museoan.

batxilergoa
parte hartzeko baldintzen eta hautaketa-prozesuaren
inguruko informazioa: tel. 94 459 90 67
astelehenetik ostiralera, 9.00 - 14.00

Hasiera
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