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2021-2022 IKASTARO ETA MINTEGIAK
CURSOS Y SEMINARIOS

    

100. Guztiontzako eskola

HEZKIDETZA ETA ELKARBIZITZA MINTEGIA | AIARA

 | HEZKIDETZA ETA ELKARBIZITZA MINTEGIA | AIARA

ILDOA | PROGRAMA: 100. Guztiontzako eskola

AHOLK.  TALDEA | ASESORÍA: OROKORRA Kodea | código 2170A02S08

ARDURADUNA | RESPONSABLE: Yolanda Arrese San Román ordukop. | horas 30 ordu

EMALEA(K) | PONENTE(S): · Yolanda Arto Polanco

· Yolanda Arrese

· Kanpoko hizlariak: Estibaliz

Linares | Emaize | Nerea

Mendizabal

hizkuntza | lengua eusk

NORI ZUZENDUA | DIRIGIDO A: · Ikastetxeetako hezkidetza edota elkarbizitza arduraduneei

Jardueraren deskribapena Detalles de la actividad

HELBURUAK

· Eskoletan hezkidetza eta elkarbizitza ibilbidea propioa egiteko

tresnak eta estrategiak lantzea.

· Hezkidetza eta elkarbizitza lantzeko sareak indartzea.

· Hezkidetza eta elkarbizitza arduradunen funtzioetan trebakuntza

eta baliabideak luzatzea.

· Ikastetxeetan indarkeriari aurre egiteko estrategiak aztertzea eta

partekatzea.

· Geletarako Bizikasi eta Hezkidetza materialak arakatzea eta

partekatzea.

· Ikastetxeen praktika onak elkar trukatzea.

EDUKIAK

· Gaur egungo markoa: II. Hezkidetza Plana eta Bizikasi

· Ikastetxeko egitura eta antolamendua

· Hezkuntza Emozionala

· Pentsamendu kritikoa. Ziberfeminismoa

· Gatazken eraldaketa baketsua. Komunikazio Ez Bortitza

· Autonomia pertsonala eta independentzia ekonomikoa

· Berdintasunezko hezkuntza afektiboa eta sexuala. Pornografia

· Emakumeen kontrako indarkeria

· Orientazioa eta tutoretza

· Hezkidetza eta elkarbizitza praktika onak

EGUTEGIA: urriak 6 / azaroak 3 / abenduak 15 (Gasteiz) /

urtarrilak 12 / otsailak 16 (Gasteiz) / martxoak 9 / apirilak 6

(Gasteiz) / maiatzak 4

ORDUTEGIA: 09:30-11:30 / Gasteiz: 9:00-11:00

ARETOA: CEIP Lamuza HLHI (Laudio)

 



HEZKIDETZA ETA ELKARBIZITZA MINTEGIA | GASTEIZ

ILDOA | PROGRAMA: 100. Guztiontzako eskola

AHOLK.  TALDEA | ASESORÍA: OROKORRA Kodea | código 2170A01S07

ARDURADUNA | RESPONSABLE: Yolanda Arto Polanco ordukop. | horas 15 ordu

EMALEA(K) | PONENTE(S): · Yolanda Arto Polanco

· Yolanda Arrese

· Kanpoko hizlariak: Estibaliz

Linares | Emaize | Nerea

Mendizabal

hizkuntza | lengua eusk

NORI ZUZENDUA | DIRIGIDO A: · Ikastetxeetako hezkidetza edota elkarbizitza arduraduneei

Jardueraren deskribapena Detalles de la actividad

HELBURUAK

· Eskoletan hezkidetza eta elkarbizitza ibilbidea propioa egiteko

tresnak eta estrategiak lantzea.

· Hezkidetza eta elkarbizitza lantzeko sareak indartzea.

· Hezkidetza eta elkarbizitza arduradunen funtzioetan trebakuntza

eta baliabideak luzatzea.

· Ikastetxeetan indarkeriari aurre egiteko estrategiak aztertzea eta

partekatzea.

· Geletarako Bizikasi eta Hezkidetza materialak arakatzea eta

partekatzea.

· Ikastetxeen praktika onak elkar trukatzea.

EDUKIAK

· Gaur egungo markoa: II. Hezkidetza Plana eta Bizikasi

· Ikastetxeko egitura eta antolamendua

· Hezkuntza Emozionala

· Pentsamendu kritikoa. Ziberfeminismoa

· Gatazken eraldaketa baketsua. Komunikazio Ez Bortitza

· Autonomia pertsonala eta independentzia ekonomikoa

· Berdintasunezko hezkuntza afektiboa eta sexuala. Pornografia

· Emakumeen kontrako indarkeria

· Orientazioa eta tutoretza

· Hezkidetza eta elkarbizitza praktika onak

EGUTEGIA: urriak 13 / azaroak 17 / abenduak 15 / urtarrilak 19 /

otsailak 16 / martxoak 16 / apirilak 6 / maiatzak 11

ORDUTEGIA: 09:00-11:00

ARETOA: Gorbeia

 



HIPI MINTEGIA

ILDOA | PROGRAMA: 100. Guztiontzako eskola

AHOLK.  TALDEA | ASESORÍA: HAUR ETA LEHEN
HEZKUNTZA

Kodea | código 2170A02M14

ARDURADUNA | RESPONSABLE: Jaione Iturbe Zurbano ordukop. | horas 15 ordu

EMALEA(K) | PONENTE(S): · Jaione Iturbe

· Sorkunde Etxebarria

hizkuntza | lengua eusk

NORI ZUZENDUA | DIRIGIDO A: · Hipiei eta ikasle etorri berriekin lan egiten duten irakasleei

Jardueraren deskribapena Detalles de la actividad

HELBURUAK

· Hipi lanpostuaren ezaugarriak ezagutzea

· Kulturartekotasun ikuspegira hurbiltzea

· Bigarren hizkuntzaren ikas-irakaskuntzaren arlo teoriko eta

praktikoa gaurkotu

EDUKIAK

· Hipien eskuhartze motak eta baliabideak

· Ikasleen ezaugarriak eta harrera prozesua 

· Hasierako ebaluazioa 

· Banakako Lan Planak 

· Hizkuntza gela (lansaioaren sekuentzia, ikasleen taldekatzeak,

materialen aurkezpena eta azterketa)

· Hizkuntza programazioa

· Bigarren hizkuntzaren didaktika  

· Ataza, oinarrizko egitura

EGUTEGIA: urriak 7 / azaroak 4 / abenduak 2 / urtarrilak 13 /

otsailak 3 / martxoak 3 / maiatzak 19

ORDUTEGIA: 15:00-17:00

ARETOA: Aratz

 



110. Hezkuntza premia bereziak

EHE OROKORREN MINTEGIA | SEMINARIO ALE GENERALISTAS

ILDOA | PROGRAMA: 110. Hezkuntza premia bereziak

AHOLK.  TALDEA | ASESORÍA: HEZKUNTZA PREMIA
BEREZIAK

Kodea | código 2170A01M13

ARDURADUNA | RESPONSABLE: María Torquemada Alonso ordukop. | horas 15 ordu

EMALEA(K) | PONENTE(S): · María Torquemada Alonso

· Lorea Rodríguez Rodríguez

hizkuntza | lengua e/c

NORI ZUZENDUA | DIRIGIDO A: · Entzumena eta lengoaiako irakasleak

Jardueraren deskribapena Detalles de la actividad

HELBURUAK 

· Irakasleri honi autoikasketarako gune bat eskeintzea, aukera

izan dezaten, talde bezala, bere praktikaz mintza eta ikasteko. 

· Jokabide bateratuak eta adostuak indartzea.

· Materialak sortzea.

EDUKIAK 

· Ikasturteko Orientabideen irakurketa.

· Taldean erabakitako gaien hausnarketa (gaiak lehenengo saioan

erabakiko dira).

EGUTEGIA: urriak 20 / azaroak 17 / abenduak 15 / urtarrilak 19 /

otsailak 16 / martxoak 16 / maiatzak 18

ORDUTEGIA: 15:00-17:00

ARETOA: Gorbeia

OBJETIVOS 

· Proporcionar a este profesorado un espacio para el

autoaprendizaje, a fin de que,  como equipo, puedan compartir y

aprender desde la práctica. 

· Potenciar pautas de actuación compartidas y consensuadas.

· Realizar materiales.

CONTENIDOS

· Lectura de las orientaciones del curso.

· Abordaje de los temas que elija el grupo (los temas se decidirán

en la primera sesión).

CALENDARIO: 20 octubre / 17 noviembre / 15 diciembre / 19

enero / 16 febrero / 16 marzo / 18 mayo

HORARIO: 15:00-17:00

SALA: Gorbeia



ENTZUMEN-DESGAITASUNA EBALUATUZ | BIGARREN PARTEA. | ENTZUMEN-DESGAITASUNA

EBALUATUZ | BIGARREN PARTEA

ILDOA | PROGRAMA: 110. Hezkuntza premia bereziak

AHOLK.  TALDEA | ASESORÍA: HEZKUNTZA PREMIA
BEREZIAK

Kodea | código 2170A01M11

ARDURADUNA | RESPONSABLE: Marisol Hornas García ordukop. | horas 15 ordu

EMALEA(K) | PONENTE(S): · Marisol Hornas García hizkuntza | lengua eusk

NORI ZUZENDUA | DIRIGIDO A: · Gorrekin lan egiten duten EHE, PT-ei, HLE-ei, zeinu hizkuntza

interpreteei eta taldekatze zentroan lan egiten duten tutoreei.

Beharrezkoa da lehen zatia egina izatea.

Jardueraren deskribapena Detalles de la actividad

HELBURUAK

· Eremu komunikatibo-linguistikoa, sozioemozionala eta

pertsonala, familia-testuingurua eta ikaskuntza-testuingurua

ebaluatzea.

· Esku-hartzea.

· Komunikazio-oztopoak ezabatzeko estrategiak.

· Ikastetxean ikaskuntza eta parte-hartzea errazteko estrategiak.

EDUKIAK

· Ahozko hizkuntza: edukiak eta ebaluazio-tresnak. Hizkuntza

idatzia eta irakurketa.

· Garapen pertsonala eta gizarte-harremanak.

· Familia, kontuan hartu beharreko alderdiak.

· Ikaskuntza-testuinguruaren parte diren alderdiak.

· Komunikazio-oztopoak.

· Desgaitasun horren muga-kontzeptua

EGUTEGIA: urriak 20 / azaroak 24 / abenduak 15 / urtarrilak 19 /

otsailak 16 / martxoak 16 / maiatzak 18

ORDUTEGIA: 15:00-17:00

ARETOA: Zaldiaran

 



TEA DUTEN IKASLEEN ALE/ELI IRAKASLEEN MINTEGIA (ALE-TEA)

ILDOA | PROGRAMA: 110. Hezkuntza premia bereziak

AHOLK.  TALDEA | ASESORÍA: HEZKUNTZA PREMIA
BEREZIAK

Kodea | código 2170A02M11

ARDURADUNA | RESPONSABLE: Arantxa Jauregi Mujika ordukop. | horas 15 ordu

EMALEA(K) | PONENTE(S): · Arantxa Jauregi Mujika hizkuntza | lengua eusk

NORI ZUZENDUA | DIRIGIDO A: · TEA duten ikasleekin eskuhartze zuzena duten ELIei

Jardueraren deskribapena Detalles de la actividad

HELBURUAK

· Irakasle horien prestakuntza eguneratzea.

· Jarraibideak eta jarduteko moduak bateratzea eta adostea.

· Mintegiko kideen arteko laguntza sustatzea.

EDUKIAK

· Ikasturteko orientabideak.

· Hezkuntza Sailak egiten duen planteamendu inklusiboa:Web

orrian eskegita dauden hainbat dokumentu.

· Eguneroko jardueran sortzen diren arazoen eta kasuen

azterketa.

· Lehen saioan guztion artean adostuko da gainontzeko saioetan

landuko diren gaiak eta baita prozedurak ere.

EGUTEGIA: urriak 20 / azaroak 17 / abenduak 22 / urtarrilak 26 /

otsailak 23 / martxoak 23 / maiatzak 11 eta 25

ORDUTEGIA: 15:00-17:00

ARETOA: Aratz

 



TEACCH METODOLOGIA HEZKUNTZA-TESTUINGURUAN APLIKATZEA | APLICACIÓN DE LA

METODOLOGÍA TEACCH EN EL CONTEXTO EDUCATIVO

ILDOA | PROGRAMA: 110. Hezkuntza premia bereziak

AHOLK.  TALDEA | ASESORÍA: HEZKUNTZA PREMIA
BEREZIAK

Kodea | código 2170A02C17

ARDURADUNA | RESPONSABLE: Olatz Olivencia Bertol ordukop. | horas 6 ordu

EMALEA(K) | PONENTE(S): · Rosa Álvarez Pérez

(Federación Autismo Sevilla)

hizkuntza | lengua cast

NORI ZUZENDUA | DIRIGIDO A: · Gela egonkorretako PT-ei eta HLE-i, PT-ei eta interesa duen

irakasleei

Jardueraren deskribapena Detalles de la actividad

HELBURUAK 

· TEACCH metodoari buruzko oinarri teorikoa hobetzea.

· TEACCH metodoaren hezkuntza-teknikei buruzko ezagutzak

zabaltzea.

· TEACCH eraginkortasunez aplikatzeko tresnak ematea.

· EAN (Espektro Autistaren Nahastea) duen pertsonaren

autonomia erraztuko duten trebetasunak irakasteko banakako

diseinua egiten laguntzea.

EDUKIAK

· Sarrera eta testuingurua: TEACCH mugimenduaren jatorria,

Historia, ematen dituen zerbitzuak...

· Oinarri ideologiko eta funtzionalak: filosofia, oinarrizko helburuak,

printzipioak, esku hartzeko jarraibide orokorrak, etab.

· TEACCHko hezkuntza-tekniken eta teknika tradizionalen arteko

alderaketa.

· Autismoaren kultura: TEACCHren ikuspegia TEA duten pertsonei

buruz.

· Irakaskuntza egituratua (TEACCH piramidea): Egitura fisikoa,

edo espazioa nola antolatu; Agendak, denboraren egituraketa.

Nola egin agendak eta nola eboluzionatzen duten erabilerarekin.

· Lan-sistemak, motak, errutinen erabilera indartsua, etab.

· Egitura bisuala: egituraren pertsonalizazioa ebaluatzea,

materialen adibideak eta laguntza bisualak.

· Ikusizko informazioa: ikaskuntzak ikusarazteko gakoak. Ingurune

errealetako argazkiak, profesionalek egindako material errealak,

etab.

EGUTEGIA: azaroak 15, 16 eta 17 

ORDUTEGIA: 17:30-19:30

ARETOA: on-line (erabiliko den plataforma konfirmatzeke)

OBJETIVOS

· Mejorar la base teórica sobre el método TEACCH.

· Ampliar conocimientos de las técnicas educativas del Método

TEACCH.

· Proporcionar herramientas para la aplicación eficaz del

TEACCH.

· Facilitar la elaboración de un diseño individualizado para la

enseñanza de habilidades que favorezcan la autonomía de la

persona con TEA.

CONTENIDOS

· Introducción y contexto: Origen del Movimiento TEACCH,

Historia, Servicios que presta… 

· Bases ideológicas y funcionales: Filosofía, Objetivos

fundamentales, principios, pautas generales de intervención, etc.

· Comparación entre las técnicas educativas del TEACCH frente a

las tradicionales. 

· La cultura del autismo: visión del TEACCH sobre las personas

con  TEA.

· La enseñanza estructurada, la pirámide TEACCH: estructura

física, o cómo organizar el espacio; Agendas, la estructuración del

tiempo; cómo elaborar agendas y cómo evolucionan con el uso.

· Sistemas de trabajo, tipo de sistemas de trabajo, el poderoso

uso de las rutinas, etc.

· Estructura visual: evaluación de la personalización de la

estructura, ejemplos de materiales y ayudas visuales.

· Información visual: claves para hacer visuales los aprendizajes,

fotos de entornos reales, materiales reales elaborados por

profesionales, etc.

CALENDARIO: 15, 16 Y 17 noviembre

HORARIO: 17:30-19:30

SALA: on-line (plataforma a determinar)



ZEREGIN IKASKUNTZARAKO GELEN MINTEGIA | SEMINARIO AULA DE APRENDIZAJE DE

TAREAS

ILDOA | PROGRAMA: 110. Hezkuntza premia bereziak

AHOLK.  TALDEA | ASESORÍA: HEZKUNTZA PREMIA
BEREZIAK

Kodea | código 2170A01S06

ARDURADUNA | RESPONSABLE: Xabier Gil Armentia ordukop. | horas 15 ordu

EMALEA(K) | PONENTE(S): · Esmeralda Alba Hernández

· Xabier Gil Armentia

· Ainhoa Fradejas Rodríguez

. Kanpoko hizlariak

hizkuntza | lengua e/c

NORI ZUZENDUA | DIRIGIDO A: · 1. eta 2. zikloko Zereginen Ikaskuntzako Geletako profesionaleei.

Jardueraren deskribapena Detalles de la actividad

HELBURUAK

· Helduarora igarotzea ahalbideratzen duen metodologiaz

hausnartzea eta programa hauen funtzioa argi eta garbi definitzea.

EDUKIAK

· Helduarora Igarotzeko Programen bereiztea

· Pertsonak parte-hartze aktiboa du prozesuan zehar

· Familia eta bere parte-hartzea

· Ibilbide pertsonalizatuak

· Enplegua

· Autonomia

· Hezkuntza inklusiboa

· Zerbitzuen arteko lankidetza (Foru Aldundia, Apdema, Aspace,

Arazoak, Indesa…)

EGUTEGIA: urriak 13 / azaroak 17 / abenduak 22 / otsailak 9/

martxoak 9 / apirilak 6 / maiatzak 4

ORDUTEGIA: 15:30-17:30

ARETOA: Aratz

OBJETIVOS

· Reflexionar sobre una metodología que posibilite la transición a

la vida adulta y definir de forma clara la función de estos

programas.

CONTENIDOS

· Diferenciación de los Programas de Tránsito a la Vida Adulta

· La persona participa activamente en el proceso

· La familia y su participación

· Itinerarios personalizados

· Empleo

· Autonomía

· Educación inclusiva

· Colaboración entre diferentes servicios (Diputación Foral,

Apdema, Aspace, Arazoak, Indesa…)

CALENDARIO: 13 octubre / 17 noviembre / 22 diciembre / 9

febrero / 9 marzo / 6 abril / 4 mayo

HORARIO: 15:30-17:30

SALA: Aratz



120. Aniztasunari erantzuna

ANIZTASUNARI ERANTZUTEKO PROGRAMAK BH-n: HBSP-OSAGARRIA-AC... | PROGRAMAS DE

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN ESO: PREE-COMPLEMENTARIA-DC

ILDOA | PROGRAMA: 120. Aniztasunari erantzuna

AHOLK.  TALDEA | ASESORÍA: BIGARREN HEZKUNTZA Kodea | código 2170A02S09

ARDURADUNA | RESPONSABLE: Marta Salazar Del Campo ordukop. | horas 15 ordu

EMALEA(K) | PONENTE(S): · GEUZ

· Marta Salazar del Campo

hizkuntza | lengua e/c

NORI ZUZENDUA | DIRIGIDO A: · EOP, HBSP, eta Curriculum Anitzeko irakasleei

Jardueraren deskribapena Detalles de la actividad

HELBURUAK

· Talde hauetan dauden ikasleei hezkuntza· erantzun egokia

emateko elkarlanean aritu.

· Irakasle taldeen barruko kohesioa erraztu.

· Irakasleei interesatzen zaien zenbait gai aztertu eta konsensua

bilatu: ezaugarri curricularrak, kasuen azterketa, materialaren

prestaketa, orientatzailekin koordinazioa...

EDUKIAK

· Edukinak beharren eta lehetasunen arabera taldekideek

zehaztuko dituzte.

· Informazio orokorra.

· Oinarrizko materialen banaketa.

· Esperientzi trukaketa.

· Metodologia ezberdinen azterketa.

· Orientazioa eta totoretza.

· Portaera arazoak.

· Eskola Inklusiboa.

EGUTEGIA: urriak 27 / azaroak 24 / abenduak 22 / urtarrilak 26 /

otsailak 23 / martxoak 23 / maiatzak 25

ORDUTEGIA: 15:30-17:30

HIZKUNTZA: euskara eta gaztelera

ARETOA: Gorbeia

OBJETIVOS

· Colaborar en la búsqueda de una respuesta educativa adecuada

al alumnado que integran los PREEs y Diversificación Curricular.

· Facilitar la cohesión de los equipos docentes.

· Posibilitar un marco adecuado para analizar y consensuar

aspectos curriculares, análisis de casos, preparación de

materiales, coordinación con orientadores/as.

CONTENIDOS

· El grupo los concretará en el Seminario según las necesidades y

prioridades del mismo.

· Información de carácter general.

· Explicación de materiales básicos.

· Intercambio de materiales y experiencias.

· Análisis y modelaje de posibles metodologías: grupos

interactivos, tertulias, aprendizaje entre iguales, etc.

· Orientación y tutoría.

· Convivencia y problemas de comportamiento.

· Escuela inclusiva.

CALENDARIO: 27 octubre / 24 noviembre / 22 diciembre / 26 

enero / 23 febrero / 23 marzo / 25 mayo

HORARIO: 15:30-17:30

IDIOMA: euskara y castellano

SALA: Gorbeia



KONTSULTORE BERRIENTZAKO FORMAKUNTZA

ILDOA | PROGRAMA: 120. Aniztasunari erantzuna

AHOLK.  TALDEA | ASESORÍA: OROKORRA Kodea | código 2170A02I12

ARDURADUNA | RESPONSABLE: Ibane Baseta Elkoro ordukop. | horas 7 ordu

EMALEA(K) | PONENTE(S): · Aitor Albisu Arocena /

Izaskun Vitoria Tejado

(Asistente social Delegación

Alava.)

· Itziar Arana Velasco

· Ibane Baseta Elkoro

· Biotza Piko Gabantxo

· Jasone Agirre 

hizkuntza | lengua eusk

NORI ZUZENDUA | DIRIGIDO A: · Aholkulari berriei, urtebete baino gutxiagoko esperientzia lanpostuan

LEHENTASUNAK:

· "Hamaika esku"-ko ikastetxeak

· Ikastetxe publikoak

Jardueraren deskribapena Detalles de la actividad

HELBURUAK

· Aholkulariaren funtzioak eta betebeharrak ezagutzea.

· Bere betebeharrak aurrera eramateko dokumentazioa eta

baliabideak ezagutzea, epeak, etab.

· Eskolan laguntza eman beharko duen eremuak gogoratzea eta

orientabideak jasotzea: Hizkuntzaren lanketa, Irakurketa-idazketa

prozesua, Bisikazi, Aniztasunaren trataera, portaera arazoak,

protokolo batzuen aplikazioa...

· Zalantzak argitzea.

EDUKIAK

- Aholkularien funtzioak.

- Protokoloak.

- Lanpostuarekin lotutako baliabideak.

- Aniztasunaren trataerari dagozkion ildoak.

EGUTEGIA: irailak 22 eta 23

ORDUTEGIA: 9:00-12:30

ARETOA: Aratz

 



KONTSULTOREEN MINTEGIA

ILDOA | PROGRAMA: 120. Aniztasunari erantzuna

AHOLK.  TALDEA | ASESORÍA: HAUR ETA LEHEN
HEZKUNTZA

Kodea | código 2170A01S08

ARDURADUNA | RESPONSABLE: Itziar Arana Velasco ordukop. | horas 15 ordu

EMALEA(K) | PONENTE(S): · Itziar Arana Velasco

· Ibane Baseta Elkoro

· Kanpoko hizlariak

hizkuntza | lengua eusk

NORI ZUZENDUA | DIRIGIDO A: · Publiko zein Itunpeko HH-LHko aholkulariei

Jardueraren deskribapena Detalles de la actividad

HELBURUAK

· Etengabeko prestakuntza jasotzea.

· Arazoak detektatzeko eta balorazio on bat egiteko beharrezkoak

diren tresnak ezagutzea eta prozesuan sakontzea.

· Lanpostuari dagozkion eginkizunak betetzeko erraztuko duten

materialak eta baliabideak modu eraginkorrean erabiltzea.

· Esperientziak partekatzea eta parte-hartzaileen arteko lankidetza

eta laguntza sustatzea.

EDUKIAK

· Frogen ezagutza.

· Baloraziorako eman beharreko urratsak.

· Esperientzien elkar trukaketa.

· Formakuntza espezifikoa.

· Aholkularitzako eta aniztasunari erantzuteko materialaren

erabilpena.

· Beste espezialisten (ALE, Hezitzaile, fisio...) funtzio eta beharren

ezagupena. 

EGUTEGIA: urriak 7 / azaroak 4 eta 18 / abenduak 9 eta 16 /

urtarrilak 13 / otsailak 10 / martxoak 10 / maiatzak 12

ORDUTEGIA: 15:00-17:00

ARETOA: Gorbeia

 



ORIENTABIDE MINTEGIA | SEMINARIO DE ORIENTACIÓN

ILDOA | PROGRAMA: 120. Aniztasunari erantzuna

AHOLK.  TALDEA | ASESORÍA: BIGARREN HEZKUNTZA Kodea | código 2170A02S07

ARDURADUNA | RESPONSABLE: Marta Salazar Del Campo ordukop. | horas 15 ordu

EMALEA(K) | PONENTE(S): · Marta Salazar del Campo

· Kan

hizkuntza | lengua e/c

NORI ZUZENDUA | DIRIGIDO A: · BHko orientatzaileei

Jardueraren deskribapena Detalles de la actividad

HELBURUAK 

-Orientabide arloan Ikastetxeetako esperientziak elkar truke

(baliabideak, materialak...). 

-Orientabide Departamentuetako arazoei eta interesei erantzunak

bilatu. 

-Talde lanaz baliatuz, interes handiko gaietan sakondu. 

EDUKIAK

Taldean bertan erabakiko dira:

-Ikasturtearen hasierako orientabideak

-Tutoretza plana

-Orientabide profesionala

-Aniztasunaren trataera

-Beste erakundeen ekarpenak

-IKT orientatzaileentzat

-Hobekuntza plana

-Beste batzuk

EGUTEGIA: irailak 28 / urriak 26 / azaroak 23 / abenduak 21 /

urtarrilak 25 / otsailak 22 / martxoak 22 / maiatzak 24

ORDUTEGIA: 09:30-11:30

HIZKUNTZA: euskara eta gaztelera

ARETOA: Gorbeia

OBJETIVOS

-Compartir experiencias en el campo de la orientación vividas en

los centros (intercambio de materiales, propuestas conjuntas).

-Buscar soluciones a problemas que surgen en los centros.

-Profundizar en algunos temas de interés, usando el trabajo en

grupo como metodología.

CONTENIDOS

A determinar por el propio grupo:

-Orientaciones de principio de curso

-Plan de Acción tutorial.

-Tratamiento de la diversidad.

-Orientación profesional.

-TIC para los orientadores/as.

-Aportaciones de otras instituciones.

-Otros.

CALENDARIO: 28 septiembre / 26 octubre / 23 noviembre / 21

diciembre / 25 enero / 22  febrero / 22 marzo / 24 mayo.

HORARIO: 09:30-11:30

IDIOMA: euskara y castellano

SALA: Gorbeia



400. IKT eta Eskola 2.0

DINATIC MINTEGIA BIGARREN HEZKUNTZA |  

ILDOA | PROGRAMA: 400. IKT eta Eskola 2.0

AHOLK.  TALDEA | ASESORÍA: IKT AHOLKULARITZA Kodea | código 2170A01M12

ARDURADUNA | RESPONSABLE: Elisa Kristina Martínez

Aranburu

ordukop. | horas 15 ordu

EMALEA(K) | PONENTE(S): · Elisa Kristina Martínez

Aranburu

hizkuntza | lengua eusk

NORI ZUZENDUA | DIRIGIDO A: · Ikastetxe publiko zein itunpeko IKT dinamizatzaileei

OHARRAK: 

· Sare Hezkuntzako ikastetxeek lehentasuna izango dute.

· Mintegia prezentziala izango da. Egoeraren arabera on-line

modalitatera pasatu ahal da.

Jardueraren deskribapena Detalles de la actividad

HELBURUAK 

·  Eskolako IKTri buruzko zalantzak argitzeko topagunea sortzea.

·  Digitalizazio planari buruzko orientabideak eman.

·  Aplikazioen ezagupena eta erabilpena bultzatzea.

·  DigCompEdu europar markoa zabaltzea.

·  Sare Hezkuntza Gelan proiektuan dauden ikastetxeen arteko

topagunea sortzea.

· Ikastetxeko IKT Heldutasun Teknologiko maila aurrera eramatea.

EDUKIAK

· Ikt arloko Deialdiak

. Aplikazio erabilgarriak

. Europar Proiektuak

EGUTEGIA: irailak 22 / urriak 20 / azaroak 17 / abenduak 15 /

urtarrilak 12 / otsailak 9 / martxoak 9 / apirilak 6 / maiatzak 4

ORDUTEGIA: 9:30-11:30

ARETOA: "A" Informatika

 



DINATIC MINTEGIA LEHEN HEZKUNTZA

ILDOA | PROGRAMA: 400. IKT eta Eskola 2.0

AHOLK.  TALDEA | ASESORÍA: IKT AHOLKULARITZA Kodea | código 2170A02M13

ARDURADUNA | RESPONSABLE: Victor Delgado Taravillo ordukop. | horas 15 ordu

EMALEA(K) | PONENTE(S): · Víctor Delgado Taravillo hizkuntza | lengua eusk

NORI ZUZENDUA | DIRIGIDO A: · Ikastetxe publiko zein itunpeko IKT dinamizatzaileei

OHARRAK: 

· Sare Hezkuntzako ikastetxeek lehentasuna izango dute.

· Mintegia prezentziala izango da. Egoeraren arabera on-line

modalitatera pasatu ahal da.

Jardueraren deskribapena Detalles de la actividad

HELBURUAK 

· Eskolako IKTri buruzko zalantzak argitzeko topagunea sortzea.

· Digitalizazio planari buruzko orientabideak eman.

· Aplikazioen ezagupena eta erabilpena bultzatzea.

· DigCompEdu europar markoa zabaltzea.

· Sare Hezkuntza Gelan proiektuan dauden ikastetxeen arteko

topagunea sortzea.

· Ikastetxeko IKT Heldutasun Teknologiko maila aurrera eramatea.

EDUKIAK

· IKT arloko Deialdiak

· Aplikazio erabilgarriak

· Europar proiektuak

EGUTEGIA: irailak 29 / urriak 27 / azaroak 24 / abenduak 22 /

urtarrilak 19 / otsailak 16 / martxoak 16 / apirilak 6 / maiatzak 11

ORDUTEGIA: 9:30-11:30

ARETOA: "A" Informatika

 



DINATIC MINTEGIA LEHEN HEZKUNTZA II

ILDOA | PROGRAMA: 400. IKT eta Eskola 2.0

AHOLK.  TALDEA | ASESORÍA: IKT AHOLKULARITZA Kodea | código 2170A02M16

ARDURADUNA | RESPONSABLE: Victor Delgado Taravillo ordukop. | horas 15 ordu

EMALEA(K) | PONENTE(S): · Víctor Delgado Taravillo hizkuntza | lengua eusk

NORI ZUZENDUA | DIRIGIDO A: · Ikastetxe publiko zein itunpeko IKT dinamizatzaileei

OHARRAK: 

· Sare Hezkuntzako ikastetxeek lehentasuna izango dute.

· Mintegia prezentziala izango da. Egoeraren arabera on-line

modalitatera pasatu ahal da.

Jardueraren deskribapena Detalles de la actividad

HELBURUAK 

· Eskolako IKTri buruzko zalantzak argitzeko topagunea sortzea.

· Digitalizazio planari buruzko orientabideak eman.

· Aplikazioen ezagupena eta erabilpena bultzatzea.

· DigCompEdu europar markoa zabaltzea.

· Sare Hezkuntza Gelan proiektuan dauden ikastetxeen arteko

topagunea sortzea.

· Ikastetxeko IKT Heldutasun Teknologiko maila aurrera eramatea.

EDUKIAK

· IKT arloko Deialdiak

· Aplikazio erabilgarriak

· Europar proiektuak

EGUTEGIA: irailak 22 ("B" Informatika)  / urriak 6 / azaroak 3 /

abenduak 1 / urtarrilak 26 / otsailak 23 / martxoak 23 / apirilak 13 /

maiatzak 18

ORDUTEGIA: 9:30-11:30

ARETOA: "A" Informatika

 



520. Eleaniztasuna

HIZKUNTZA PROIEKTUA GARATZEN  |  

ILDOA | PROGRAMA: 520. Eleaniztasuna

AHOLK.  TALDEA | ASESORÍA: HAUR ETA LEHEN
HEZKUNTZA

Kodea | código 2170A01M16

ARDURADUNA | RESPONSABLE: Miren Urutxurtu Espinosa ordukop. | horas 15 ordu

EMALEA(K) | PONENTE(S): · Miren Urutxurtu Espinosa hizkuntza | lengua eusk

NORI ZUZENDUA | DIRIGIDO A: · Lehen eta Bigarren Hezkuntzako Ikastetxe Publikoetako Hizkuntza

Proiektuaren dinamizatzaileei

Jardueraren deskribapena Detalles de la actividad

HELBURUAK

-Ikastetxeko hizkuntzen presentziari, erabilera eta haien

ikas-irakaskuntzari buruzko gogoeta egitea.

-Hizkuntzen trataerari koherentzia ematen dion plan-estrategikoa

diseinatzea.

EDUKIAK

-Hizkuntza Proiektuaren esanahia

-Hizkuntza plangintzaren beharra ikastetxean.

-Ikastetxeko hizkuntza batzordearen antolaketa.

-Hizkuntza Proiektua: faseak, edukiak eta ebaluazio prozesua

EGUTEGIA: urriak 14 / azaroak 11 / urtarrilak 20 / otsailak 10 /

martxoak 10 / apirilak 7 / maiatzak 12

ORDUTEGIA: 15:00-17:00

ARETOA: Zaldiaran

 



530. Hizkuntza normalkuntza

ULIBARRI GUNEA

ILDOA | PROGRAMA: 530. Hizkuntza normalkuntza

AHOLK.  TALDEA | ASESORÍA: HIZKUNTZA
NORMALKUNTZA
AHOLKULARITZA

Kodea | código 2170A02M15

ARDURADUNA | RESPONSABLE: Oier Zearra Garabieta ordukop. | horas 15 ordu

EMALEA(K) | PONENTE(S): · Iñaki Jauregialtzo Beitia

· Oier Zearra Garabieta

hizkuntza | lengua eusk

NORI ZUZENDUA | DIRIGIDO A: · Ulibarri programan dauden ikastetxeetako hizkuntza normalkuntza

arduradun teknikoei (HNAT) eta ikastetxe gonbidatuei.

Jardueraren deskribapena Detalles de la actividad

HELBURUAK

· Branka diagnosi tresna betetzen laguntzea eta HNP 2022-2026

aholkularitza ematea.

· Ikastetxeen arteko lankidetza, koordinazioa eta prestakuntza

bultzatzea.

· Erabilera sustatzeko ekimenak burutzea, partekatzea eta 

ebaluatzea.

· HNATen prestakuntzan sakontzea.

EDUKIAK

· Ahozkotasuna eta euskararen erabilera sustatzeko metodología.

· Ikasleen euskararen erabilera eta motibazioa.

· IKTak euskara lantzeko baliabide gisa.

· Eskola Hiztun Bila Jardunaldia (bi egun urrian)

EGUTEGIA: irailak 7 / irailak 14 / urriak 19 / urriak 27-28 / azaroak

23 / urtarrilak 11 / otsailak 15 / martxoak 15 / apirilak 12 / maiatzak

24

ORDUTEGIA: 9:00-11:00

ARETOA: Gorbeia eta Aratz

 



ULIBARRI LANBIDE HEZIKETA

ILDOA | PROGRAMA: 530. Hizkuntza normalkuntza

AHOLK.  TALDEA | ASESORÍA: HIZKUNTZA
NORMALKUNTZA
AHOLKULARITZA

Kodea | código 2170A01M14

ARDURADUNA | RESPONSABLE: Iñaki Jauregialtzo Beitia ordukop. | horas 15 ordu

EMALEA(K) | PONENTE(S): · Iñaki Jauregialtzo Beitia

· Oier Zearra Garabieta

hizkuntza | lengua eusk

NORI ZUZENDUA | DIRIGIDO A: · Ulibarri programan dauden ikastetxeetako hizkuntza normalkuntza

arduradun teknikoei (HNAT) eta ikastetxe gonbidatuei.

Jardueraren deskribapena Detalles de la actividad

HELBURUAK

· Branka diagnosi tresna betetzen laguntzea eta HNP 2022-2026

aholkularitza ematea.

· Ikastetxeen arteko lankidetza, koordinazioa eta prestakuntza

bultzatzea.

· Erabilera sustatzeko ekimenak burutzea, partekatzea eta 

ebaluatzea.

· HNATen prestakuntzan sakontzea.

EDUKIAK

· Ahozkotasuna eta euskararen erabilera sustatzeko metodología.

· Ikasleen euskararen erabilera eta motibazioa.

· IKTak euskara lantzeko baliabide gisa.

· Eskola Hiztun Bila Jardunaldia (bi egun urrian)

EGUTEGIA: irailak 7 / irailak 14 / urriak 5 /  urriak 19 / urriak 27-28

/  azaroak 9 / urtarrilak 25 / otsailak 22 / martxoak 22 / apirilak 12 /

maiatzak 10 eta 24

ORDUTEGIA: 9:00-11:00

ARETOA: Aratz

 


