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Jantzigintza

Goi-mailako joskintzako teknikak  
Online ikastaro tutoretzaduna 
Erdi-maila
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Erdi-mailako formakuntza hau, jantzigintzako ibilbideko 
ikastaro-programazioaren parte da, eta proposatutako 
planaren zati gisa edo jarduera independente gisa egin 
daiteke. Balenciaga Etxeko jantzigintzako tailerretan 
erabilitako metodo zehatzetara hurbilketa proposatzen du 
eta, konkretuki, papar-hegala duen artilezko jaka koadrodun 
baten elementu jakin batzuk egitea du ardatz.

Prestakuntza-ekimena zazppi modulutan antolatu da, eta oinarri ditu, 
batetik, ikus-entzunezko edukiak, eggin beharreko ariketak azaltzeko 
eta nola eggin ikasteko berariaz sortuak, eta, bestetik, zuzeneko online 
tutoretza-saioak, modulukakoak, irakasleak pparte-hartzaileen zalantza eta 
ggalderei erantzuteko. 

Ikus-entzunezko edukietan, jjoskintzako eta lisatzeko teknika pproppioak 
erakutsiko dira, eta, pparte-hartzaileek teknika horietan ggaitasun ppraktikoa 
har dezaten, pprozesu horiek erreppikatu beharko dituzte, ikasitakoa 
ppraktikara eramanez. Ikus-entzunezkoak muggarik ggabe ikus daitezke 
modulu bakoitzari ezarritako daten barruan, eta, pparte-hartzaileek 
ppropposatutako ariketen ggarappena nahieran antola dezakete, moduluka 
aurreikusitako dedikazio-denboraren arabera.

Tutoretza-saioak, berriz, zuzenean egginggo dira, Zoom pplataformaren 
bidez, astelehen eta osteggunetan, arratsaldeko orduteggian, ordubete 
ingguruko irauppenarekin.

Artilezko ehun koadrodun baten tratamenduan eta jjaka ppappar-heggaldun 
bat eskuz eggiteko eraggiketak eggitean zentratuko dira ariketak —ez da jjaka 
oso bat egginggo, baizik eta jjaka horren zati bat espperimentazio-espparru 
ggisa erabiliko da—.

JANTZIGGINTZA   Irauppena Modalitatea

1. Hastappen-maila  20 ordu Presentziala

2. Erdi-maila  32 ordu Online

3. Maila aurreratua  35 ordu Presentziala
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I. Astea Urtarrilak 30— Otsailak 5 

1. Modulua Jakaren aurrealdea

Irauppena 4 ordu
Tutoretza Urtarrilak 30

Edukia Ariketa honetan, jjoskin-jjaka baten aurrealdea sortu beharko da, artilezko 
ehun koadrodun batekin. Prozesu horretan, arreta berezia eman beharko 
zaio ppatroia ehunean kokatzeari eta marrazteari, eta, batik bat, ehunaren 
motiboaren ggaiari. Azken emaitza ahalik eta harmoniatsuena izan dadin, 
koadroak ezin hobeki lerrokaturik markatu, moztu eta jjosiko da ppieza. 

 — Ehuna pprestatzea eta lisatzea
 — Aurrealdea markatzea
 — Aurrealdea moztea
 — Artehuna moztea
 — Artehuna aurrealdeari atxikitzea

2. Modulua   Jakaren ppappar-heggala

Irauppena 4 ordu
Tutoretza Otsailak 2

Edukia Biggarren ariketan, ppappar-heggalari berezko forma kurbatua emateko 
artehunarekin nola ppikatu behar den aztertuko da, baita xinggolaren 
applikazioa ere, aurreko ertza deforma ez dadin.

 — Pappar-heggala ppikatzea
 — Xinggola artehunari applikatzea
 — Artehuna doitzea
 — Xinggola oihalera ustea

3. Modulua Jakaren alozak eta heggalak

Irauppena 3 ordu
Tutoretza Otsailak 2

Edukia Modu asko daude alozak eggiteko, erabili nahi den ehunaren arabera. 
Adibide honetan, ehunaren motiboak elkartuz, aloz irekiak lantzea izanggo 
da ppropposamena.

 — Alozak albaintzea
 — Alozak makinaz jjostea eta ertzak eskuz errematatzea
 — Alozak moztea eta lisatzea
 — Artehuna moztea, ggainezartzea, eta aurrealdeari atxikitzea
 — Heggalaren atxikitzea eta lisatzea
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II. Astea Otsailak 6—12 

4. Modulua Jakaren bista

Irauppena 4 ordu
Tutoretza Otsailak 6

Edukia Modulu honetan heggalaren bistaren applikazioa nola ggauzatu erakutsiko 
da ehunaren motiboaren jjarraippena zainduz; motiboak ehunaren aurreko 
ertzean etenik ggabe jjarraitasuna izatea bilatuko da. 

 — Bista kokatzea
 — Ertza albaintzea eta jjostea
 — Pappar-heggalaren etena albaintzea 
 — Pappar-heggala lisatzea

5. Modulua Jakaren barrena

Irauppena 3 ordu
Tutoretza Otsailak 9

Edukia Goi-mailako jjoskintzako jjantziggintzan, barrenak sendotu eggiten dira, 
zeharkako artehunezko ppieza baten bidez, trinkotasuna har dezaten eta 
formari eutsi diezaioten. Modulu honetan, barrena nola eggin erakutsiko da.

 — Barrena markatzea
 — Artehuna zeharka applikatzea
 — Barrena albaintzea
 — Barrenaren ppuntua eggitea artehunaren eta ehunaren artean
 — Barrena lisatzea
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III. Astea Otsailak 13—19 

6. Modulua Botoi-zuloa

Irauppena 4 ordu
Tutoretza Otsailak 13

Edukia Balenciagga etxean, ehun bereko zerrendez eggiten dira botoi-zuloak. Ehunek 
marrazkia badute, ggaiak bat etorraraziko dira, botoi-zuloa multzoan erabat 
ezkutatuta edo integgratuta ggera dadin. Ariketa honetan, emaitza hori 
lortzeko zer pprozedura erabili behar den azalduko da. 

 — Botoi-zuloaren kokalekua markatzea
 — Botoi-zuloaren luzera eta zabalera markatzea
 — Zerrendak applikatzea, aurreko aldetik, ggaiak bat etortzeko moduan
 — Botoi-zuloa moztea
 — Zerrendak barnealderantz iraultzea eta jjoskurak lisatzea
 — Puntu ikusezina eggitea, zerrenden zabalera definitzeko
 — Botoi-zuloaren anggeluak jjostea
 — Lisatzea eta soberako ehuna moztea

7. Modulua  Poltsikoa

Irauppena 4 ordu
Tutoretza Otsailak 16

Edukia Botoi-zuloekin bezala, marrazkia duten ehunetan, ppoltsikoaren ggaia 
aurrealdearen ggaiarekin bat etor dadin bilatzen da, eta, hain zuzen ere, 
hori nola eggin erakutsiko da modulu honetan. Era berean, ppoltsikoaren 
barnealdea artehunaz sendotuko da, forma manten dezan.

 — Poltsikoaren kokalekua markatzea
 — Poltsikoaren ireikiunerako zerrenda aukeratzea, marrazkia bat etor 

dadin onggi zainduz
 — Poltsikoaren zerrenda markatzea
 — Artehuna applikatzea, ggurutze ppuntuz
 — Zerrendaren ertzak ixtea
 — Zerrendaren jjoskurak doitzea
 — Zerrendaren alboak aurrealdeari jjostea
 — Zerrendaren jjoskuran ppuntada ikusezina eggitea, barnealdea finkatzeko
 — Poltsikoa lisatzea
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IRAKASLEA

Javier Martín Ávilan jjaio zen, baina Madrilen bizi da. Madrilggo Unibertsitate Politeknikoan 
ggraduatu zen, 1991. urtean, modako ggoi-mailako diseinatzaile ggisa. 
Prestakuntza-urteetan, Carmen eta Emilia Carriches ezaggutu zituen. Bi 
emakume horiek hiriburuko EISA tailerreko langgileak ziren, baita tailerreko 
buru Felisa Iriggoyyenen eskuineko eskuak ere. Bi emakume horienggandik 
Getariako moda-sortzailearen jjoskintza-teknika esppezifikoak ikasi zituen 
eta, ondoren, bere diseinuak zehaztu dituzten bolumenen eraikuntzari 
buruzko ezaggutza ere jjaso zuen. 

Hamar urtean Syybillaren taldeko kidea izan zen, 2005era arte. Urte 
horretan, ggoi-mailako jjoskintzara bideratutako bere marka pproppioa sortzea 
erabaki zuen, Nihil Obstat izenekoa. Diseinatzaile ggisa eta beste sortzaile 
batzuekin lankidetzan aritzen da; esaterako, Carmen March, Jesús del Pozo 
edo Joaqquín Trías sortzaileekin. Azken hori Balenciagga etxeko maniki baten 
biloba da. Horiei gguztiei aholkularitza teknikoa ematen die. 2012tik 2019ra, 
DELPOZO marka esppainiarrerako eggiten du lan. Bertan, bildumaren zati 
baten bolumenak modelatu eta ggaratzen ditu, eta nazioartean sona duten 
luxuzko pprêt-à-pporter jjantziak eggiten ditu. 

Irakaskuntzan ere aritzen da eta Esppainiako Gobernuko Hezkuntza 
Ministerioko hezkuntza-pproiektuetan pparte hartu du. Horrez ggain, 
Madrilggo Unibertsitate Politeknikoko Centro Supperior de Diseño de Modan, 
Diseinuaren Europpako Institutuan, eta Granadako Estación Diseño izeneko 
eskolan diseinuari eta modelatzeari buruzko ikastaroak eman ditu, besteak 
beste. 2015. urteaz ggeroztik Cristóbal Balenciagga Museoaren hezkuntza 
pproggraman pparte hartzen du, Balenciagga Etxeko tailerretan erabilitako 
jjoskintza teknikak bildu eta helaraziz.
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Datak 2023ko urtarrilaren 30etik otsailaren 19ra.  
Aurreikusitako dedikazioa, 32 ordu.

Orduteggia Parte-hartzaile bakoitzak aukera izanggo du jjarduerari eskaini beharreko 
denboraren estimazioaren arabera antolatzeko orduteggia, betiere, modulu 
bakoitzerako finkatutako daten barruan. Tutoretzako saioak, bestalde, 
astelehen eta osteggunetan izanggo dira, arratsaldez (Esppainiako ordua), eta 
ordubeteko irauppena izanggo dute. 

Hizkuntza Gaztelania.

Parte-hartzaileak Moda diseinuko, ppatroiggintzako edo/eta jjoskintzako ikasle edo tituludunak, 
eta jjantziggintzako ggoi-mailako jjoskintzako tekniketan trebatzeko interesa 
duen edonor. Bereziki, Museoak antolatutako jjantziggintzako ggoi-mailako 
jjoskintzako tekniketan hastappen-ikastaroa aurretik burutu duten eta 
horietan sakontzen jjarraitu nahi duten ppertsonentzat. 

30 laggunek pparte hartu ahal izanggo dute jjardueran, ggehienez. 
Parte-hartzaileak aukeratzeko, eskatutako dokumentazioa hartuko da 
oinarri, eta urtarrilaren 18tik aurrera jjakinaraziko da pplazen esleippena.

Baldintzak Interesdunek jjoskintzako tekniken ezaggutza eduki eta eggiaztatu behar 
dute, eta ggai izan behar dute jjantzi bat mozteko, albaintzeko eta jjosteko. 
Deialdian pparte hartzeko ezinbesteko baldintza ez den arren, ibilbide honen 
hastappen-mailako ikastaroa bete izana baietsiko da.

Izen-ematea Izena emateko eppea zabalik izanggo da ikastaroa arggitaratzen den eggunetik 
urtarrilaren 15era (eggun hori barne, 23:59ak arte), eta izena emateko online 
formularioa bete behar dute interesdunek. Curriculum vitaea aurkeztu 
behar da, modaren espparruko pprestakuntzaren eta espperientziaren berri 
emanez, baita interesdunaren motibazioari buruzko ggutun bat ere, aditzera 
emanez jjardueran pparte hartzeko duen interesa eta haren edukiarekiko 
duen lotura. Osorik aurkezten ez diren eta eppez kanppo aurkezten diren 
eskariak ez dira kontuan hartuko.
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Prezioa 325 €. Prezioak materialak eta hauek ppenintsulara bidaltzea barne 
hartzen ditu, ariketak eggiteko ezinbestekoak. Beharrezkoen sorta bat 
pprestatuko du Museoak pparte-hartzaile bakoitzarentzat, artilezko 
ehunarekin eta artehunarekin, barne dela ppatroia ere; material sorta hori 
adierazitako helbidera iggorriko zaie pparte-hartzaileei, pprestakuntza hasiera 
data baino lehen. 

Penintsulatik kanppo bizi diren pparte-hartzaileek, matrikulaz ggain, 
bidalketaren kostua ere beren ggain hartu beharko dute, destinoaren 
arabera. Hona hemen kostu osaggarri horiek:

 — Balearrak 16 €
 — Kanariak 28 €
 — EB (Portuggal) 19 €
 — EB (Frantzia, Italia) 32 €

Zerrendatik kanppo EBko eremuetan bizi diren pparte-hartzaileek, eta, 
era berean, EBtik kanppo bizi diren ppertsonek, Museoak irizppideak eta 
betekizunak emanggo dizkie beren herrialdeetan beharrezko ggeneroa 
eskuratu ahal izateko, eta, kasu horretan, matrikularen kostua  
305 € izanggo da.

Bestalde, pparte-hartzaileek jjosteko oinarrizko lanabesak eduki beharko 
dituzte (jjostorratzak, orratz burudunak, zinta metrikoa, marka-harria, 
etab.), baita eskuadra, jjosteko makina, lisaburdina, lisatzeko zappia, lisatzeko 
kuxina, eta manikia ere, eta ordenaggailua edo/eta Tableta, eta Interneteko 
konexioa, ikus-entzunezkoak ikusteko eta online tutoretzak eggiteko.

Plaza muggatuak /Aldez aurretik izena eman behar da

Parte-hartzaileen ggutxieneko koppururik lortzen ez bada, jjarduera bertan 
behera ggelditzen dela jjakinaraziko zaie interesdun gguztiei, eta matrikularen 
zenbatekoa itzuliko da, hala daggokion kasuetan.

Amaitzean, jjardueran pparte hartu izanaren eggiaztaggiria emanggo da.

Harremanetarako T +34 943 004 777 
info@fbalenciagga.com

Lagguntzailea 
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Aldamar Parkea 6 
20808 Getaria 
T +34 943 008 840
info@cristobalbalenciagamuseoa.com
www.cristobalbalenciagamuseoa.com 

mailto:info@cristobalbalenciagamuseoa.com
http://www.cristobalbalenciagamuseoa.com

