
 

 
  
 

 2016-2017ko GrAL defentsarako prozedura (Iraila) 
 

 
1. Minor bakoitzaren defentsa egunak: 

Irailaren 25a:  ATZERRIKO HIZKUNTZA  

Irailaren 26a: HEZKUNTZA BEREZIA 

Irailaren 27a:  EUSKARA HEZKUNTZARAKO TRESNA 

Irailaren 28a:  LEHEN HEZKUNTZARAKO PROIEKTUAK 

Irailaren 29a: HAUR HEZKUNTZARAKO TAILERRAK 

 

2. Irailaren 13rako: 

Tribunalak izendatu eta zuzendariei jakinarazi. 

i. Tribunal bakoitzaren ikasle zerrenda ere jakinaraziko zaio. 

ii. Tribunalari, dagokion egunean, 15.00etatik aurrera, arratsalde osoa gordeko zaio defentsak 

egiteko ikasgela. 

 

3. Irailaren 1 eta 12 artean ikasleak matrikula egingo du idazkaritzan edo GAURen, eta irailaren 15 arte 

idazkaritzan lana gordailuan utzi eta defentsa eskatzeko epea izango du: 

 

a. GrAL lana eta posterraren PDFa CD batean eta CDentzako paperezko sobrean (kopistegian lor 

dezakezu) gordeta idazkaritzan entregatu. 

i. Ikusi gure web orrian CDan jarri beharrekoa 

ii. Ikusi web orrian posterrak egiteko aholkuak eta txantiloiak 

b. GAURen GrALaren atalean, ikasleak defentsa eskaera burutu eta defentsarako deialdia aukeratu. 

 

4. Zuzendariak, defentsa erantzun baino lehen, GrAL lanaren izenburua zuzendu. Hau egin behar da ikasleak 

defentsa eskatua duenean eta zuzendariak eskaera hau erantzun aurretik. 

 

5. Zuzendariak defentsa eskaerari erantzun eta txostena ( gure web orrian daukazu GrALaren atalean) igoko 

du GAUR plataforman (irailaren 16a baino lehen) eta GrALaren eta posterraren PDFak helaraziko dizkio 

tribunalkideei. 

 

6. Zuzendariak bere ikasleei tribunala jakinaraziko dio. 

 

7. Zuzendariek, edo tribunalek ikasleei adierazi defentsarako eguna, ordua eta gela. 

 

8. Irailaren 22-29 bitartean poster erakusketa orokor eta publikoa egingo da II Eraikuntzan. 

 

a. Irailaren 22an 12:00etatik, irailaren 29ko 19:00etara ikasleak posterra zehaztuko zaion lekuan kokatu 

beharko du. 

b. Irailaren 22an 9:00etatik 12:00etara, ikasleak posterra zintzilikatzeko epea izango du. Kokapenaren 

zehaztapenak egun batzuk lehenago emango dira. 

c. Irailaren 29an 19:00etatik aurrera, ikasleak bere posterra jaso beharko du (jaso ezean, ez bere zaintza 

bermatuko) 

 

9. Irailaren 25-29 bitartean defentsak burutuko dira 

a. Zuzendariak tribunalari helaraziko dio bere ebaluazioa. 

b. Defentsa gela eta ordua tribunalak zehaztuko dio ikasleari. 

10. Tribunalak,  ezarritako irizpideen arabera, kalifikazio prozesua burutuko dueta GAURen argitaratuko du. 

  

 

 


