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PRACTICUM 2017-18

Haur Hezkuntza Gradua

Lehen Hezkuntza Gradua
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EGUTEGIAEGUTEGIA

PRACTICUM 2017-18

PRACTICUM HASIERA DATA AMAIERA DATA IRAUPENA

PRACTICUM I 2017/10/16 2017/11/17 5 ASTE

PRACTICUM II 2018/02/26 2018/04/20 7 ASTE

PRACTICUM III 2017/11/20 2018/02/23 12 ASTE

Donostia, 2017ko maiatza

Astean 30 ordu dira: ikasgelaz gain, bestelako zereginetan ere

parte hartu ahal izateko.
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PRACTICUM 2017-18

PRAKTIKALDIA 2017/10/16TIK 2017/11/17ra (5 ASTE)

HELBURUA • Eskola errealitatea ezagutzea eta aztertzea.

• Kanpoko hezkuntza zerbitzuak ezagutzea.

PRACTICUM IPRACTICUM I

• Kanpoko hezkuntza zerbitzuak ezagutzea.

JARDUERAK • Behaketa aktiboa.

• Ikastetxeko irakasleen ordutegi osoan, gelan eta 

gelaz kanpo.

Donostia, 2017ko maiatza
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PRACTICUM 2017-18

PRAKTIKALDIA 2018/02/26tik 2018/04/20ra (7 ASTE)

HELBURUA •• EskuEsku--hartzeahartzea

PRACTICUM IIPRACTICUM II

HELBURUA •• EskuEsku--hartzeahartzea

JARDUERAK •• IrakaslearenIrakaslearen zeregin guztietan parte hartu(gelakoak zeregin guztietan parte hartu(gelakoak 

zein gelaz kanpokoak).zein gelaz kanpokoak).

•• Ikasleak ikasgelako dinamikari jarraituz, ahal den Ikasleak ikasgelako dinamikari jarraituz, ahal den 

neurrian, esku hartzeren bat antolatu eta bertan neurrian, esku hartzeren bat antolatu eta bertan 

burutuko du.burutuko du.

BESTELAKOAK •• Praktikak: GKE, LAI (Praktikak: GKE, LAI (Irlanda etaeta Finlandian)Finlandian)

Donostia, 2017ko maiatza
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PRACTICUM 2017-18

PRAKTIKALDIA 2017/11/20tik 2018/02/23ra (12 ASTE)

HELBURUA •• Minorraren araberako esku hartzea, ikastetxeko 

proiektuetan parte hartzea eta, hala dagokionean bere 

PRACTICUM IIIPRACTICUM III

proiektuetan parte hartzea eta, hala dagokionean bere 

proiektuaren inguruan jardutea.

• Irakaslearen zereginetan jardun.

JARDUERAK • Praktika bereziak: hezkuntza berezia, atzerriko 

hizkuntza,  euskara, tailerrak (HH), proiektuak(LH).

•Irakaslearen zeregin guztietan (gelakoak eta gelaz 

kanpokoak) parte hartu.

• Proiektu eta programa berritzaileak diseinatu, landu.

Donostia, 2017ko maiatza
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PROZEDURAPROZEDURA

PRACTICUM 2017-18

PRACTICUM I PRACTICUM II PRACTICUM III Non eta zer

Ikastetxeen behin-
behineko zerrenda

2017ko maiatzaren 31an
Praktiketako Web 
gunean

Zerrendaren 
zuzenketak

2017ko ekainaren 6 arte

Ikastetxeen 
eskaintza ikusgai

2017ko ekainaren 12tik aurrera
GAUReko Nahitaezko 
Praktikak atalean

Ikastetxearen 
AUKERAKETA

matrikularen momentuan
GAURen matrikula 
egitean

Salbuespenak eta 
kasu bereziak

ekainaren 5etik 16ra eta irailaren 4etik 15era

*EXENTZIOA edo EGONALDIAREN BALIOZKOTZEA eskatzeko epea: 
practicuma hasi baino bi aste lehenago

Kasu berezietako 
eskaera

Practicum-eko
idazkaritzara eraman

Donostia, 2017ko maiatza

idazkaritzara eraman

Salbuespen eta kasu 
bereziak 
ebazpenaren 
argitaratzea

epearen amaieratik astebetera Posta elektroniko bidez

AUTOPRACTICUMa ez du aukerarik ez du aukerarik 2017ko irailaren 27tik 
urriaren 11ra

GAUReko Nahitaezko 
Praktikak atalean 
autopracticuma betez 

eta inprimakia 1.03

bulegoan

Behin- betiko 
zerrenda

matrikulan matrikulan 2017ko urriaren 27an
GAUReko Nahitaezko 
Praktikak atalean

Tutoreen 
esleipenaren 
argitaratzea

2017ko irailaren 22an
2018ko urtarrilaren 

16an
2017ko azaroaren 3an

GAUReko Nahitaezko 
Praktikak atalean eta 
web orrian

Kalifikazioa dagokion lauhilekoko akten garaian GAURen
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PROZEDURA

PRACTICUM 2017-18

• Practicum I eta II: abiapuntua IKASTETXEEN ESKAINTZA izango da.

–– Bilera informatiboak: Bilera informatiboak: maiatza.maiatza.

–– PI eta PI eta PIIkoPIIko eskaintzako ikastetxeak ikusgai: maiatzaren eskaintzako ikastetxeak ikusgai: maiatzaren 31an.31an.

–– Zerrendari zuzenketak: ekainaren Zerrendari zuzenketak: ekainaren 6 arte.6 arte.

–– Zerrendak: ekainaren 12tik aurrera.Zerrendak: ekainaren 12tik aurrera.

Donostia, 2017ko maiatza

–– Ikastetxe aukeraketa Ikastetxe aukeraketa automatrikularenautomatrikularen momentuan egingo damomentuan egingo da eta eta 

momentu horretan erabakiko du ikasleak, eskaintzatik oraindik  libre momentu horretan erabakiko du ikasleak, eskaintzatik oraindik  libre 

geratzen diren plazen artean, bere geratzen diren plazen artean, bere praktikaldikopraktikaldiko ikastetxea. ikastetxea. 

–– Esleipen hau aldaezina Esleipen hau aldaezina da.da.

–– KASU BEREZIAK ETA EXENTZIOA: ekainaren KASU BEREZIAK ETA EXENTZIOA: ekainaren 5etik 16ra 5etik 16ra eta eta 

irailaren 4irailaren 4tik 15eratik 15era..
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PROZEDURA

PRACTICUM III

• Practicum III. Abiapuntua AUTOPRACTICUMa izango da

• Ikasleak zein minorretan arituko den jakin ondoren egingo du.

• Zuzenean ikastetxearekin adostuko du Practicuma, minor horretako 

praktiken baldintzak bermatuz.

• Ikasleak ikastetxera AUTOPRACTICUM inprimakia eraman beharko du, 

2017-18 ikasturtea

• Ikasleak ikastetxera AUTOPRACTICUM inprimakia eraman beharko du, 

bertan osatu eta sinatzeko

• GAUReko Nahitaezko Praktikak atalean autopracticuma betez 

eta inprimakia 1.03 bulegoan entregatu.

• Praktikak kudeatzeko behar den informazio guztia bertatik eskaini eta 

bideratuko ahalko da.

• Bertan ikusiko duzue ikastetxe eta tutore esleipena eta jarriko dira notak.
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BESTELAKOAKBESTELAKOAK

PRACTICUM 2017-18

• Baldintzak: Ikastetxe bat baino gehiagotan egin behar dira hiru practicum-ak eta norberak 

bermatu behar du hori.

• Formaziorako aukera paregabea da:

– Irakaslearen rola barneratu eta ikuspegi horren arabera eraiki norberak bere bidea

– Eskola eredu ezberdinak ezagutzen ahalegindu: Eskola txikiak, Ikas komunitateak, Amara 

Berri sistema, inguru eta profil ezberdineko ikastetxeak edota bestelako Berrikuntza 

Proiektuak dituztenak ere ezagutu

• Aseguruak:

– 28 urtetik beherako ikasle guztiek eskola asegurua dute eta horrek estaliko ditu 

Donostia, 2017ko maiatza

– 28 urtetik beherako ikasle guztiek eskola asegurua dute eta horrek estaliko ditu 
praktikaldian zehar, ikastetxeekin sinatutako hitzarmenei esker.

– 28 urtetik gorako ikasle orok asegururen bat izan behar du praktikaldia burutu ahal 
izateko. Ikaslearen ardura izango da aseguru hori izatea eta, beranduenez, praktikaldia
baino bi aste lehenago 1.03 bulegoan aurkeztea. Aseguru horrek bete behar dituen 
prestazioak web orri honetan dituzue: http://www.ehu.es/eu/web/kontratazioa/aseguruak. 
Unibertsitateak ere eskaintzen du aseguru hori lortzeko aukera: CUM LAUDE, eta 
hauekin kontrata dezakezu zurea ere. Kontratatutako asegurua CUM LAUDE ez denean, 
web orriko inprimakiarekin batera eraman 1.03 bulegora

• Tresnak:

– WEB orria (egutegia, araudia, gidak, bilera deiak…)

– GAUR

– E-mailaren bidez edo bulegoan: zalantzak, galderak, behin-behineko oharrak
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ESKERRIK ASKO ZUEN ARRETAGATIK


