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2.- HELBURUAK 
 
2.1- LEHENTASUNEZKO ILDOETATIK ETA JARRAIBIDEETATIK DATOZEN HELBURUAK 
 

 
L1. HEZKUNTZA KOMUNITATEAREN PRESTAKUNTZA  

 

Ildo estrategikoari dagozkion helburuak Ekimen orokorrak adierazleak 

L 1.1. Irakasleriaren prestakuntza beharrei 
erantzuna eman  bere konpetentzia-
profilean adierazten diren gaitasunak 
areagotzeko 

 

1.1. Ikastetxeen prestakuntza planak 
lehenetsi aholkularitza lanetan. 

 

Ikastetxe publikoekin 
gauzatutako lankidetza 
plangintzen betetze maila eta 
jasotako balorazioa 

1.2. 2017-2018 ikasturtean « IGF-PEG » 
moduluak planifikatu dituzten ikastetxeei 
aholkularitza luzatu 

 

 Planifikatutakoaren betetze 
maila eta partaideen balorazioa 

1.3. Prestakuntza Ekimen Globalaren ardatz 
diren eremuei heltzen dieten berariazko 
prestakuntza ekimenak eskaini. 

Eremuekiko egindako ekimenen 
eskaintza eta partaideen 
balorazioa 

L 1.2. Zuzendaritza taldeen prestakuntza 
ekimenen bidez, zuzendaritza-profilaren 
konpetentziak aztertu, sakondu eta 
areagotzen jarraitu. 

1.4. ZT mintegiak, bilerak eta aholkularitza 
zuzena zuzendaritza taldeekin ikastetxeetan 
bideratu. 

 

Burututako konpetentzien 
inguruko lanketa eta partaideen 
balorazioa 

L 1.3. Praktika onen elkartrukatzea sustatu 

 

1.5. Prestakuntza ekimen ezberdinetan 
praktiken elkartrukatzea eta hedapena 
bideratu,  ikastetxe eta irakasleen esku jarriz. 

eskualdeko ikastetxe eta 
irakasleen esku jarri dira 
ekimenetan partekatutako 
materialak 

L 1.4. Hezkuntza-komunitateko eragile 
ezberdinen partaidetza bultzatu 

1.6. Eskualdean martxan dauden parte- 
hartze foroetan berritzegunearen partaidetza  
bermatu 

Auzo,  Osakidetza, Gizarte 
Zerbitzuak … foro ezberdinetan  
parte hartu da. 
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L2. HEZKUNTZA INKLUSIBOA ETA ANIZTASUNARI ERANTZUNA 
 

Ildo estrategikoari dagozkion helburuak Ekimen orokorrak adierazleak 

L2.1. Komunitate gero eta inklusiboagoaren 
eraikuntzan aurrera egiteko aholkularitza 
eta prestakuntza eskaini, Ikastetxeetan  
hezkuntza-praktika arrakastatsuak 
areagotzeko asmoz 

 

2.7. Ikastetxeetako aholkularitzan eta 
ikastetxetako proiektuen garapenetan genero 
eta inklusibitate ikuspuntua txertatu. 
 

Aholkularitzan zein prestakuntza 
ekimenetan egindako 
proposamen didaktiko - 
metodologikoetan   adierazitako 
hezkuntza inklusiboaren 
ikuspegia  

2.8. Aniztasunaren arretari lotutako 
programetan (bidelagun, PREE, DC, Hamaika 
esku … ),  edota hezkidetza-baterako 
hezkuntza esperientzian parte hartzen duten 
ikastetxeei aholkularitza luzatu 

ikastetxeetan burututako 
aholkularitza esku-hartze 
zuzenak eta aniztasunarekiko 
arreta-planak eta haien 
zehaztapenei egindako 
jarraipena (11Esku- BHSP-CA- 
Bidelaguna- Hezkidetza) 

2.9. Zonaldeko prestakuntzan eremu honi 
heltzen dieten mintegi eta ikastaroak eskaini 

Prestakuntza eta aholkularitza 
ekimenetan landutako praktika 
arrakastatsuak eta partaideen 
balorapena 

L2.2. Ikastetxeko eta gelako hezkuntza eta 
antolakuntza erantzuna inklusibitate 
ikuspuntutik egokitzen lagundu 
aholkularitza eta orientabideak eskainiz. 

2.10. Berariazko hezkuntza laguntza behar 
duten ikasleei begira aholkularitza eman eta 
irakasleei  haien hezkuntza-prozesua definitzen 
eta garatzeko estrategiak ezagutzen lagundu. 

ikasleri honen arretarako 
finkatutako protokoloaren 
betetze maila (hpb aholkulariek)  

 

2.11. Hezkuntza-babes bereziak behar 
dituzten ikasleen arreta egokia sustatzeko 
berariazko prestakuntza eskaintza  

Landutako Berariazko 
Prestakuntza ekimenak  (PT, EHI, 
Aholkulari, Orientatzaile, HLE, … 
) eta partaideen balorapena 
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L3. ELEBITASUNA HEZKUNTZA ELEANIZTUNAREN BAITAN 

 

Ildo estrategikoari dagozkion helburuak Ekimen orokorrak adierazleak 

L3.1. Irakasleei aholkularitza eta 
prestakuntza eskaintzea hizkuntza  
konpetentziarekiko lanketa  era integral 
eta sistematikoan garatzeko  

3.12. Eleaniztasunerantz esperientzian parte 
hartzen duten zein lankidetza proposamenetan 
planifikatu duten ikastetxeei aholkularitza eta 
prestakuntza luzatu 

Eremuan ikastetxeetan 
gauzatutako lankidetza 
plangintzen betetze maila eta 
jasotako balorazioa 

L3.2. Eremu honetako Sailaren deialdietan 
parte hartzen duten  ikastetxeei 
Aholkularitza eta Prestakuntza  eskaini 
proiektuen garapenean, eta eremuan 
laguntza eskatzen duten ikastetxeak 
aholkatu.  

3.13. Zonaldeko prestakuntzan eremu honi 
heltzen dieten mintegi eta ikastaroak eskaini 
 

 

Egindako ekimenen eskaintza eta 
partaideen balorazioa 

L3.3. Ikastetxeetako hizkuntz proiektuen 
ardatza izateko euskarak behar duen 
laguntza eskaintzea eta bere erabilera 
bultzatzea hezkuntza komunitateko 
partaide guztien aldetik 

3.14. Ulibarri proiektuan parte hartzen duten 
ikastetxeei aholkularitza 
3.15. Hizkuntza Normalkuntza Mintegia 
gauzatu 
3.16. Euskararen erabileraren inguruan  
burututako aholkularitza eta prestakuntza 
ekimenak 

Eremuan ikastetxeetan 
gauzatutako lankidetza 
plangintzen betetze maila eta 
jasotako balorazioa 
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L4. IKASMATERIALAK ETA INFORMAZIOAREN ETA KOMUNIKAZIOAREN TEKNOLOGIAK 

 

Ildo estrategikoari dagozkion helburuak Ekimen orokorrak adierazleak 

L4.1. Ikastetxeetan,  irakasle  eta ikasleen  
teknologien erabileran, irakaskuntza-
praktiken berriztatze metodologikoan 
zein kudeatze-lanetan laguntzea, 
irakasleriaren eta ikasleriaren 
konpetentzia digitala ikaste eta irakaste 
prozesuetan ohiko baliabidea bihurtze 
bidean.  

 

 

4.17. Sare_hezkuntza gelan esperientzian 
parte hartzen duten ikastetxeei aholkularitza. 

 

 

 

SHG ikastetxeetan  burututako 
planifikazioak eta lankidetza 
planak,eta  dinamizatzaile 
teknologikoentzat (DINATIC) 
burututako prestakuntza 
ekimenak eta jasotako 
balorazioa 

4.18. Zonaldeko ikastetxeek IKT Heldutasun 
Ereduan mailaz aurrera egin dezaten laguntza 

 IKT Heldutasunean Burututako 
ikastetxeen auto-ebaluazioaren 
jarraipena  

4.19. Aholkularitza ezberdinetatik garatutako 
ekintzetan errekurtso eta tresna digitalen 
erabilera, bai Berritzegunean zein 
ikastetxeetan bertan. 

Aholkularitza lanetan erabilitako 
tresna digitalak.  

 

 

4.20. Zonaldeko prestakuntzan  IKTen 
inguruko mintegi eta ikastaroak eskaini 

Burututako berariazko 
prestakuntza ekimenak eta 
jasotako balorazioa 

 

L4.2. Konpetentzien markoaren 
planteamendu didaktiko eta 
metodologikoarekin bat datozen 
ikasmaterialen sorkuntza eta erabilera 
bultzatzea 

4.21. Orain arte argitaratutako gidak eta 
baliabideak abiapuntutzat hartuz 
Berritzegunean. 

Burututako prestakuntza 
ekintzetan aurkeztu edota 
landutako material didaktiko 
edota proposamen metodologiko 
digitalak eta jasotako balorazioa 
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L5. EBALUAZIOA ETA IKERKETA 
 

Ildo estrategikoari dagozkion helburuak Ekimen orokorrak adierazleak 

L5.1. Ikastetxeetako irakasleei lagundu 
Konpetentzietan oinarritutako 
programazioa eta ebaluazioa garatzen,  
ikastetxean bertan hausnarketa- eta 
ikerketa prozesuak bultzatuz 

5.22. Curriculum berria eta konpetentzietan 
ardaztutako irakaskuntzan, ikastetxe 
publikoetan  arreta berezia jartzea PEG-IGF 
ekimenaren moduluen lanketan. 

PEG-IGF planifikazioaren 
garapenaren balorazioa eta 
horretan aholkularitzak izandako 
esku-hartzearen balorapena  

L5.2. Ebaluazio Diagnostikoaren emaitzen 
inguruan ikastetxeko barne-gogoeta 
sustatu, haien inguruko azterketa, 
interpretazioa eta ondorengo Hobekuntza 
Ekimenen lanketan lagunduz, aldaketa 
metodologikoak bultzatuz. 

5.23. Aholkularitzaren esku-hartze zuzena 
Ebaluazio Diagnostikoaren emaitzen txostenen 
azterketan, interpretazioan eta 
ondorioztatutakoak islatzen hobekuntza 
ekimenetan eta prestakuntza beharren 
planifikazioan. 

Ebaluazio Diagnostikoaren 
emaitzen inguruan  
ikastetxeetan izandako esku-
hartzeak eta jasotako 
balorapenak. 
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2.2.1. AHOLKULARITZA EREMUA IKASTETXEAN 

 

HELE1 ekimena arduradunak denboralizazioa ebaluazio adierazleak 

1.1. Ebaluazio emaitzekin eta proposatutako 
hobekuntza plangintzekin koherenteak 
diren ikastetxe bakoitzeko prestakuntza 
plangintza egiten lagundu eta  adostutako 
prestakuntza planak gure aholkularitza 
lanetan lehenetsi 

Etapako 
Erreferentzia  
Aholkulariak 

Plangintza ikasturte 
hasiera eta garapena 
gehienbat abendutik 

aurrera 

aldez aurretik prestakuntza plangintzan 
eta ikastetxe publikoekin gauzatutako 
lankidetza plangintzetan adierazita 
burututako prestakuntza ekimenak eta 
hauen garapenaren balorapena ikastetxe 
zein aholkulariaren aldetik 

1.2. 2017-2018 ikasturtean « IGF-PEG » 
moduluak planifikatu dituzten ikastetxeei 
aholkularitza luzatu 

Etapa eta Programa 
aholkulariak 

abendutik aurrera PEG moduluak planifikatutakoaren 
arabera garatu dira eta honen balorazioa 

2.7. Ikastetxeetako aholkularitzan eta 
ikastetxetako proiektuen garapenetan 
genero eta inklusibitate ikuspuntua 
txertatu. 

Erreferentzia 
aholkulariak 

Ikasturtean zehar Esku-hartze erregistroetan eta 
ikasturteko balorazioetan adierazitako 
hezkuntza inklusiboaren ikuspegitik 
izandako esku-hartzeak, bereziki     
proposamen didaktiko - metodologikoen 
inguruan    

2.8. Aniztasunaren arretari lotutako 
programetan (bidelagun, PREE, DC, 
Hamaika esku … ) parte hartzen duten 
ikastetxeei aholkularitza luzatu 
aniztasunari erantzuteko estrategia 
didaktiko - metodologikoak proposatuz, 
praktikan jartzen lagunduz eta jarraipena 
eginez. 

Erreferentzia 
aholkulariak 

Ikasturtean zehar Esku-hartze erregistroetan eta 
ikasturteko balorazioetan adierazitako 
ikastetxeetan burututako aholkularitza 
aniztasunarekiko arreta-ekimenen 
inguruan (11Esku- BHSP-CA- Bidelaguna- 
Hezkidetza) 

2.10. Berariazko hezkuntza laguntza behar duten 
ikasleei begira aholkularitza eman eta 
irakasleei  haien hezkuntza-prozesua 
definitzen eta garatzeko estrategiak 
ezagutzen lagundu. 

hpb aholkulariak Ikasturtean zehar ikasleri honen arretarako finkatutako 
protokoloaren betetze maila eta 
ikastetxeen ikasturteko balorazioa 

                                         
1 Ildo estrategikoetan adierazitako helburuei i lotutako Berritzeguneko ekimen orokorrak  
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3.12. Irakasleei aholkularitza eta prestakuntza 
eskaintzea hizkuntzen  konpetentziarekiko 
lanketa  era integral eta sistematikoan 
garatzeko, bereziki ikastetxetako 
proiektuen garapenetan 

Etapa aholkulariak,  
HNT eta hizkuntza 
erreferenteak 

Ikasturtean zehar lankidetza plangintzetan adierazita 
burututako ekimenak eta hauen 
garapenaren balorapena ikastetxe zein 
aholkulariaren aldetik 

3.14. 

3.16. 

Euskararekiko konpetentziaren inguruan 
laguntza eskaintzea bere ezagutza eta 
erabilera bultzatzeko ikastetxean, eta 
bereziki Ulibarri proiektuan parte hartzen 
duten ikastetxeei aholkularitza 

HNT eta 
Erreferentzia 
aholkulariak 

Ikasturtean zehar Eremuan lankidetza plangintzetan 
adierazita burututako ekimenak eta 
hauen garapenaren balorapena ikastetxe 
zein aholkulariaren aldetik 

4.17. 
4.18. 

Zonaldeko ikastetxeek IKT Heldutasun 
Ereduan mailaz aurrera egin dezaten eta  
Sare_hezkuntza gelan esperientzian parte 
hartzen duten ikastetxeei aholkularitza 
eskaini. 

IKT aholkularia Ikasturtean zehar SHG ikastetxeetan  burututako 
planifikazioak eta IKT Heldutasunean 
Burututako ikastetxeen auto-
ebaluazioaren jarraipena, eta haiei buruz 
jasotako balorazioa 

 

4.19. Aholkularitza ezberdinetatik garatutako 
ekintzetan eredu eta tresna digitalen 
erabilera areagotu,  bai Berritzegunean 
zein ikastetxeetan bertan. 

Aholkularitza 
guztiak 

Ikasturtean zehar Aholkularitza lanetan erabilitako tresna 
digitalak 

 

5.23. Ebaluazio Diagnostikoaren emaitzen 
inguruko  azterketa, interpretazioa eta 
ondorioztatutakoak islatzen hobekuntza 
ekimenetan aholkularitzaren esku-hartze 
zuzena  

Etapako 
Erreferentzia 
aholkulariak 

Ikasturtean zehar, 
emaitzen jazotzearen 

arabera 

Esku-hartze erregistroetan eta 
ikasturteko balorazioetan adierazitako 
Ebaluazio Diagnostikoaren emaitzen 
inguruan  ikastetxeetan izandako esku-
hartzeak. 
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2.2.2.  ESKUALDEKO PRESTAKUNTZA EREMUA 

 

HELE2 ekintza arduradunak denboralizazioa ebaluazio adierazleak 

1.3. Prestakuntza Ekimen Globalaren ardatz 
diren eremuei heltzen dieten 
berariazko prestakuntza ekimenak 
eskaini. 

Etapa eta 
programa 

aholkulariak 

Urtarriletik ekainera Ikastetxeetan PEG dela eta egindako 
prestakuntza ekimenak eta jasotako 
balorazioa 

1.4. Zuzendaritza Taldekideen  mintegi eta 
bilerak bideratu: 

- HLH Publikoa Zuzendari 
mintegia  

- HLH Publikoa Ikasketa buruen 
mintegia 

- BH Publikoa zuzendaritzen 
berariazko bilerak 

Zuzendaria Ikasturtean zehar Mintegiak burutu eta  landutako 
konpetentzia-profila praktikara 
eramateko tresnak proposatu dira 

Berariazko bilerak burutu dira 

Partaideengandik jasotako balorazioa 

1.5 Prestakuntza ekimen ezberdinetan 
praktiken elkartrukatzea eta hedapena 
bideratu,  ikastetxe eta irakasleen esku 
jarriz. 

Prestakuntza 
ekimenen 

arduradunak 

Ikasturtean zehar eskualdeko ikastetxe eta irakasleen 
esku jarri dira ekimenetan 
partekatutako materialak 

2.9. Komunitate gero eta inklusiboagoaren 
eraikuntzan aurrera egiteko 
prestakuntza eskaini mintegi eta 
ikastaroen bidez 

Prestakuntza 
ekimenen 

arduradunak 

Ikasturtean zehar Prestakuntza ekimenetan landutako 
praktika arrakastatsuak eta 
partaideen balorapena 

2.11. 2.7. Hezkuntza-babes bereziak behar 
dituzten ikasleen arreta egokia 
sustatzeko berariazko prestakuntza 
eskaintza (PT, EHI, Aholkulari, 
Orientatzaile, HLE mintegiak) 

Prestakuntza 
ekimenen 

arduradunak eta 
HPB aholkulariak 

Ikasturtean zehar Landutako Berariazko Prestakuntza 
ekimenak  eta partaideen balorapena 

 

                                         
2 Ildo estrategikoei lotutako Berritzeguneko ekimen orokorrak  
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3.13 Hizkuntza proiektua egiten hasteko   
prestakuntza  eta  sakontzen ari diren 
ikastetxeentzako irakasleekin, 
hizkuntzen trataera integratua eta 
integralaren inguruko alderdi didaktiko 
-metodologikoak lantzeko du 
berariazko mintegien  eskaintza 

Hizkuntza 
Batzordea  

Ikasturtean zehar Egindako ekimenen eskaintza eta 
partaideen balorazioa 

3.15. Hizkuntza Normalkuntza Mintegia 
gauzatu 
 

HNT aholkularia Ikasturtean zehar Prestakuntza ekimenetan landutako 
praktika arrakastatsuak eta 
partaideen balorapena 

4.20 Irakasleriaren eta ikasleriaren 
konpetentzia digitala areagotzeko, 
ikastetxeetako IKT 
dinamizatzaileentzat prestakuntza 
ikastaroak eta mintegiak eskaini. 

IKT aholkularia Ikasturtean zehar Egindako ekimenen eskaintza eta 
partaideen balorazioa 

4.21. Konpetentzien markoaren 
planteamendu didaktiko eta 
metodologikoarekin bat datozen 
ikasmaterialen sorkuntza edota 
egokitzapena bultzatzeko  ikastaro 
/tailerrak eskaini 

Etapa 
aholkulariak 

Bigarren 
hiruhilabetekotik 

aurrera  

Egindako ekimenen eskaintza eta 
partaideen balorazioa 

5.22 Curriculum berria eta konpetentzietan 
ardaztutako irakaskuntzan, ikastetxe 
publikoetan  PEG-IGF ekimenaren 
moduluen lanketa. 

Etapako 
Erreferentzia 
aholkulariak , 

HNT, IKT 

Bigarren 
hiruhilabetekotik 

aurrera 

Planifikatutako PEG moduluen 
arabera egindako prestakuntza 
ekimenak eta beroien  balorazioa 

 

 



   10 B01 - U.J.P.2017/2018 

 

3. ANTOLAMENDU-ALDERDIAK  

3.1 Lan egutegiak 

 

 

 

           

 

        

 

       

 

         

  

Lan-egutegia   2017/2018 

Jai egunak 
Jardunaldi jarraitua 
Aukerazko 2 jai egunak: 
martxoak 26 eta27 
edo 
urriak 13 eta apirilak 30  
Guztira:  200 egun 
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3.2. BARNE ANTOLAKETA: IKASTETXEEN BANAKETA AHOLKULARITZEN ARTEAN 
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4. Prestakuntza-jardueren programa 

Gure hezkuntza-eredu pedagogikoaren markoan adierazten den moduan, 

Irakasleen prestakuntza estu‐estu lotuta dago hezkuntzaren xedeekin eta Oinarrizko 

Hezkuntzako ikasleen irteera-profilekin.   

Hori horrela, gure prestakuntza jarduerak irakasleen konpetentzia 

profesionalen garapenean jartzen dute fokea, ezarritako prestakuntza ildo 

estrategikoei erantzuna emanez  eta lekuan–lekuko agertutako beharrak kontutan 

hartuz. Beraz, proposatutako prestakuntza jardueren zereginetan  honako hauek 

lehenesten saiatzen gara: 

 Prestakuntza jardueretan, hezkuntza-jarduerari eta irakasle-lanari 

buruzko azterketa eta gogoeta azpimarratu eta berdinen arteko prestakuntzaren 

sustapena. 

 Zonaldeko ikastetxeak hartu berritzeguneko prestakuntza ekimenen 

plangintzaren ardatz bezala.  

 Konpetentzien araberako ikuspuntua eta planteamendu orokorrak  

sustatu, irakaskuntza- eta ikaskuntza-prozesuak ardatza izanik eta baliabide digitalak 

erabiliz.  

 Ahal dugun heinean, prestakuntza jardueraren ondorioz ikasgelan edo 

ikastetxeko eguneroko praktikan izandako eragina sistematizatzen eta ebaluatzen 

lagundu.  

Aurreko zeregin horiek mintegi, lan-talde zein ikastaro ohizko modalitateen 

bidez garatzen ditugu arren, ezin dugu ahaztu azken urteotan bultzatzen ari  garen 

eskolan bertan ardaztutako prestakuntza-eredua,   lekuan lekuko ikastetxeetako 

premietara egokitutako jardueren  bitartez:  Ikastetxeekin lotutako esku-hartze 

hitzarmenetan adierazitakoak, Berritze_prest modalitatearen bidezkoak, edota 

proiektuak garatzeko deialdi ezberdinen plangintzetatik eratorriko prestakuntza 

ekintzak. Aipatutako guzti hauek ere intraweb aplikazioan agertzen diren esku-hartze 

erregistroetan eta barneko erregistroetan islatzen ditugu.  
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Azkenik, bereziki aipatu behar aurten martxan jarri berria den Prestakuntza 

Ekimen Globalaren markoan aurreikusitako jarduna, Hezkuntza Sailak proposatutako 

ildo estrategikoetan hobekuntza bideratzeko, hurrengo hiru ikasturteetan 

ikastetxeetako irakasle guztien oinarrizko prestakuntza modularra proposatuz. 

Ikasturte honetan lan berezia suposatu du hiru urtera begirako ikastetxeen 

planifikazio estrategikoan laguntzea, ikastetxeek aurreplanifikatuta zeukatenarekin 

uztartzea, ikastetxeko urteko plangintzekiko koherentzia ziurtatzea, ikuskariekin 

guzti hori partekatzea ekimen kohesionatua lortzeko, …    eta guzti hori 

berritzeguneko lan plangintzako beste ekimen guztiekin batera koherentean 

txertatzea. Gure kasuan,  hau izan da batik bat gure prestakuntza plangintza 

zehazten inoiz baino beranduago ibiltzearen arrazoia.  

Ondorengo  taulan agertzen da laburtuta zonalde mailan luzatutako 

prestakuntza eskaintza gaurko egunera. Osatuz joango gara ikasturtean zehar 

ikastetxeetan izandako aholkularitza esku-hartzearen ondorioz antzemandako 

beharrei erantzuteko berariazko ekimenekin, eta era dinamikoan azalduko ditugu 

berritzeguneko web aplikatiboan.   
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ESKUALDEAN AURREIKUSITAKO ZONALDEKO MINTEGI ETA LANTALDEAK

 
L2. HEZKUNTZA INKLUSIBOA ETA ANIZTASUNARI ERANTZUNA 

KODEA EKINTZA ARDURADUNA HASIERA ORDUAK 

1770B01M05 LH-DBH PT MINTEGIA 
ISABEL PIZARRO 

PORTILLA 
Iraila 15 

1770B01M04 KONTSULTORE MINTEGIA 
ANA ISABEL ORTIZ DE 

ETXEBARRIA VILLALEY 
Azaroa 15 

1770B01M11 ORIENTATZAILEEN MINTEGIA 
MARIA EUGENIA ESTEBAN 

PIUDO 
Azaroa  15 

1770B01I04   ELKARBIZITZA  
BEGOÑA MAGRO 

SANCHEZ 
Azaroa 8 

1770B01M13 HEZKIDETZA  ISABEL VEIGA Abendua 8 

1770B01M14 ALE KOORDINAZIO MINTEGIA 
PEDRO MARÍA GONZÁLEZ 

GARCÍA 
Azaroa 15 

1770B01C01 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

EN COMPETENCIA 

COMUNICATIVA 

TEA-TEL-TDAH 

MARIA JOSE BUJ PEREDA Iraila 6 

1770B01C03 

BIZIKASI (Talde 

Dinamizatzaileentzat 

Prestakuntza trinkoa) 

AITOR ALBIZU Urria  10 

 
L3. ELEBITASUNA HEZKUNTZA ELEANIZTUNAREN BAITAN 

KODEA EKINTZA ARDURADUNA HASIERA ORDUAK 

1770B01I10 

HIZKUNTZA PROIEKTUA 

(IHiP) 

EBALUATZEN. 

MARIA NIEVES GARIJO 

FUENTES 
Abendua 10 

1770B01M09 

HIZKUNTZA PROIEKTUAN 

GARATZEN, ESPARRU 

DIDAKTIKO METODOLOGIKOA 

ANA ISABEL ORTIZ DE 

ETXEBARRIA 
Azaroa 10 

1770B01M06 
HIZKUNTZA NORMALKUNTZA 

PROGRAMA 
GARBIÑE ALTUNA VILLAR Iraila 15 

 
L4. IKASMATERIALAK ETA INFORMAZIOAREN ETA KOMUNIKAZIOAREN TEKNOLOGIAK 

KODEA EKINTZA ARDURADUNA HASIERA ORDUAK 

1770B01M08  SARE_HEZKUNTZA MINTEGIA 
ENRIQUE UMARAN DEL 

CAMPO 
Urria 15 

1770B01M07 IKT MINTEGIA 
ENRIQUE UMARAN DEL 

CAMPO 
Urria 15 

 
OINARRIZKO KONPETENTZIAK 

KODEA EKINTZA ARDURADUNA HASIERA ORDUAK 

1770B01I03 IKASKETA KOOPERATIBOA ROSANA MADARIAGA OTSAILA 6 

 

L1. HEZKUNTZA KOMUNITATEAREN PRESTAKUNTZA 

KODEA EKINTZA ARDURADUNA HASIERA ORDUAK 

1770B01M12 
HLH IKASKETA BURUEN 

MINTEGIA 

MARIA DEL CARMEN 

FERNANDEZ PACHECO 
Abendua 15 

1770B01M03 
HLHI PUBLIKOA: 

ZUZENDARIEN MINTEGIA 

ISORTZE DEL VALLE 

LOROÑO 
Azaroa 15 




