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GIDA  

GIZARTE HEZKUNTZAKO GRADUA 
  



 
 

 

GIZARTE HEZKUNTZAKO GRADUKO GIDA 
 

Gizarte Hezkuntza Gradua egiteak Gizarte Hezitzaile moduan lan egiteko aukera 
ematen du.   

Gradu honetan euskaraz zein gaztelaniaz matrikulatu zaitezke, 1. mailatik 3.era 
ikasgai guztiak hizkuntza bietan eskaintzen baitira. 4. mailan berriz, ikasgai 
bakoitza hizkuntza bakarrean eskaintzen da, euskaraz edota gaztelaniaz. 
GARRANTZI HANDIKOA da matrikulatu aurretik konprobatzea ikasgai bakoitza 
zein hizkuntzatan eskaintzen den. 

Gradua euskaraz egin ezkero (osorik edo partzialki) Gradua amaitu eta gero 
eskatu dezakete idazkaritzan Ziurtagiri Akademiko Pertsonala (KAP), non 
agertuko den euskaraz eginiko kreditu kopurua Hori guztia Eusko Jaurlaritzako 
47/2012 dekretuaren arabera. e ta gure web orrian jasotako prozeduraren arabera 
http://www.irakasleen-ue-bilbao.ehu.es/p230-
content/eu/contenidos/noticia/magisbilbo_euskera/eu_euskera/adjuntos/Euskara%2
0mailaren%20akreditazioa.pdf 

	

GRADUAREN	ANTOLAKETA	MODULARRA		
 

Gradu osoaren eskema jasotzen duen irudian ikusten da ikasgaiak modulutan 
daudela antolatura. Modu honetan moduluko ikasgaien arteko, lan komuna 
planteatzen da, zeinen bitartez lortuko diren berari lotutako gaitasun espezifikoak 
zein orokorrak . Ikasketa plana 7 moduluz osatuta dago, lehenengo hiru urteetan 
lauhileko bakoitzeko modulu bat, eta laugarren mailan azken urte osoko modulua. 

Modulua interdisziplinarra da, ikasgai guztiak bideratzen duten heinean AIM edo 
diziplina arteko lana. 



 
 

 

Irudiak Gradu osoko eskema hartzen du eta erakusten digu zelan antolatzen den 
Gradua modulutan. Informazio gehiago:  

http://www.irakasleen-ue-bilbao.ehu.es/p230-
content/eu/contenidos/informacion/magisbilbo_nuevo_plan/eu_ikasketa/pl
an_nuevo_indice.html 

Ikasleek EHUn irauteko  arauei (azterketa-deialdi, uko egite, ikerketak, ikasketak 
bukatzeko matrikula urteei, eta abar) buruzko informazio guztia hemen aurki 
dezakezu.  

 

 

 

PRAKTIKAK 

Gradu honetako praktikak   3. eta 4. mailan izaten dira 



 
 

 Ikasturtea Gizarte 
Hezkuntza 

 

P I 3. 12 ECTS 
 

P II 4. 12 ECTS 
 

P III 4. 18 ECTS 
 

 

Graduaren praktikei buruzko informazio guztia Eskolako Web orrian argitaratua 
dago behar bezala: http://www.irakasleen-ue-bilbao.ehu.es/p230-
content/eu/contenidos/horario/magisbilbo_practicum/eu_practicu/menu_practicum2
.html 

 

KREDITUAK ONARTU ETA TRANSFERITU 

 

JARDUERA ESPEZIFIKOENGATIKO KREDITU‐ONARPENA 

UPV/EHUn matrikulatutako ikasleek eskatu ahal izango dute kredituak onartzea 
unibertsitateko kultur eta kirol-ekintzetan, elkartasun eta lankidetza-jardueretan 
eta ikasleen ordezkari-lanetan aritzeagatik. Unibertsitatean ikasten egon diren 
bitartean burututako ekintzak izan beharko dira eta gehienez ere ikasketa-planeko 
sei kreditu eskatu ahal izango dira, LOUko 46.2.i) artikuluari jarraiki. 

Ikasleak 6 kreditu horiek metatu ez baditu, kreditu hauek hautazko 
gehiegikeriagatik ezagutuko dira eta Transferentzia bezala espediente 
akademikoan eta Titulurako Gehigarri Europarrean jasota gera lirateke.  6 
kredituko topera iritsita, ikasleak aukeratu ahal izango du bere Ikasketa planaren 
irakasgai baten onartzea edota espedientean hautazko gehiegikeriaz eta 
Titulurako Gehigarri Europarrean agertzea. 

Informazio gehiago: klikatu hemen 

 

 

 



 
 

 

MINORRAK ‐ AIPAMENAK 

3. mailako 2. Lauhilekoan (6. Moduluan) 3 irakasgai nahitaezkoak eta 4 hautazko 
eskaintzen dira. Ikasgai hautazko hauek Eskolan eskaintzen diren aipameneko 
parte dira eta hartu ahal dira solte edo aipamen bati loturik. 
 
Aipamen horietako matrikula espedienteko notaren arabera egingo da dauden 
plazak agortu arte. 

 
Gradu honetan eskaintzen diren Aipamenak hurrengoak dira: 

 

DINAMIZACIÓN SOCIAL Y TRABAJO COMUNITARIO : 75 plaza (eskaintzen da 
osorik gaztelaniaz) 

Asignatura/ikasgaia Curso 
Ikastaroa 

Idioma 
/hizkuntza 

Departamento/saila 

27615 - Análisis Crítico de los Medios de Comunicación 3 Castellano Didáctica de la Lengua y 
la Literatura 

27616 - La Expresividad Corporal y Motriz: Propuestas, 
Técnicas y Estrategias de Intervención en la Educación 
Social 

4 Castellano Didáctica de la expresión 
Musical, Plástica y 
Corporal  

27613 - Movimientos Sociales Contemporáneos 
 

4 Castellano Historia Contemporánea 

27612 - Pedagogía del Tiempo Libre 3 Castellano Teoría e Historia de la 
Educación  

 27614 - Psicología Positiva y Proyectos Socioeducativos 4 Castellano Psicología Evolutiva y de 
la Educación 

 

 

GIZARTE INKLUSIOA : 75 Plaza (eskaintzen da osorik euskaraz) 

Asignatura/ikasgaia Curso 
Ikastaroa 

Idioma 
/hizkuntza 

Departamento/saila 

27620 - Talde Dinamika Gizarte eta Hezkuntzako Esku-
hartzean 

3 Euskera Bilakaeraren eta 
Hezkuntzaren Psikologia 

27617 - Gizarteko Elkartasun Dinamikak eta Gaur 
Egungo Gizartea 

4 Euskera  Didaktika eta Eskola 
antolakuntza  

27619 - Herritartasunerako Hezkuntza Gizarte 
Zientzietan 
 

3 Euskera  Gizarte Zientzien 
Didaktika 

27618 - Pertsona Ezinduak Gizarteratzea eta 
Komunitatean Txertatzea 

4 
 

Euskera  Didaktika eta Eskola 
antolakuntza 

26266 - Lanbidearen eta Enpleguaren Garapenerako 
Orientazioa 

4 Euskera  Hezkuntzako Ikerkuntza 
eta Diagnosi Metodoak 

 



 
 

 

ZERTAN ERAGIN DEZAKE AIPAMEN BAT EGIN IZANAK? 

Ofizialki aintzatetsitako aurre-espezializazio titulua ez direnez, aipamen edo 
ibilbide kurrikularra egin izana ezin izango da oposaketa publiko batetara 
aurkezteko, nahiz erakunde publiko batek kontratatua izateko,baldintza bezala 
jarri. Hala ere, lan kontratuetara Aipamena edukitzea balio erantsia izan daiteke, 
erakunde publikoetan zein enpresa pribatuetan. 
Plaza mugatuak dauzkaten masterretan ere izan dezakete balioa, nor bere 
curriculumean sartuta agertzen da eta.  
 

BESTE HAUTAZKO BATZUK: 

1.-Euskararen araua eta erabilera

2.-Komunikazioa euskeraz: 
hezkuntza eta gizarte arloak

6 kr

6 kr

Hautazko beste irakasgaiak 
Otra oferta de optatividad

Euskara plan gidaria

Plan director de Euskera

 

Euskararen Plan Gidariak, euskarazko irakats eskaintza Europako Unibertsitate 
Eremu Berriari buruzko 4.2.2 puntuan, graduko ikasketa berri guztietako 
ikasketa-planetan, ikasleen euskarazko gaitasun linguistiko-komunikatiboa 
bermatzeko, 6 ECTS kreditutako hautazko bi irakasgai ezarriko direla 
dio.Irakasgaietako bat zeharkakoa izango da eta bertan, ikasleek estandarizazio-
prozesuko arauak landu eta hobeto ezagutuko dituzte, eta komunikazio egoera 
desberdinetan nola erabili behar diren ikasiko dute. 
 
Irakasgai honek izen orokorra izango du: “Euskararen Arauak eta Erabilerak”. 
Gizarte Hezkuntza Graduan irakasgai hau hirugarren mailako bigarren 
lauhilekoan egin ahal izango da. 
 
Beste irakasgaia zehatzagoa izango da eta titulazio bakoitzaren eduki eta 
beharretatik sortutako premia linguistiko eta terminologikoetara egokituko da.  
Gizarte hezkuntzako Graduan  irakasgai hau “Komunikazioa Euskaraz: 
Hezkuntza eta Gizarte arloak” da, eta laugarren mailako lehen lauhilekoan egin 



 
 

ahal izango da, baldin eta hirugarren mailan “Euskararen Arauak eta Erabilerak” 
gainditu bada. 
 

Bi irakasgai horiek graduko 240 ECTS kredituak bete ondoren egin nahi badira, 
Tituluaren Gehigarri gisa zenbatuko dira irakasgai horiei dagozkien kredituak. 
Irakasgai horietako matrikula egin ahal izateko, ezinbestekoa da Ikastegiaren 
oniritzia lortzea, ikasturteko lehenengo astean matrikula zabaltzeko (Idazkaritzan 
baino ezingo da egin zabaltze hori). 

Bestalde, Euskararen Plan Gidariko irakasgaiek euskaraz ikasten ari diren 
ikasleen hizkuntza-prestakuntza bermatzen dute, eta beraz, hizkuntza-
egiaztagiriak lortzeko baliatu daitezke.   
Euskaraz egindako ikasketa ofizialen aitortzari eta euskarari dagozkion 
hizkuntza-egiaztapenak eta tituluak egiaztatzeko salbuespenari buruzko Eusko 
Jaurlaritzaren apirilaren 3ko 47/2012 Dekretua. 
 

 

GRADU AMAIERAKO LANA 

Gradu Amaierako Lana, ikasgai guztiak gainditu ondoren defendatzen da. Hala 
ere, azken ikasturtean zehar prestatuko denez irailean aukeratu eta lanean 
hasteko aukera izaten da. Gradu Amaierako Lan bat aukeratzeko derrigorrean 
gaindituta eduki behar dira 168 kreditu, kasu horretan bakarrik landu ahal izango 
da Gradu Amaierako Lana zuzendariaren laguntzarekin, ikasturte osoan. 
Horretarako, ikasturte hasieran aukeratu ahal izango da gaia, GAUR kudeaketa-
plataformaren bitartez. Graduko irakasgai guztiak gainditu ostean, eta lanaren 
zuzendariaren oniritziarekin, matrikula egin ahal izango da; eta lana defentsarako 
aurkeztu ahal izango da, Araudian eta dagokion Gidan adierazitako epean eta 
eran.  

http://www.irakasleen-ue-bilbao.ehu.es/p230-
content/eu/contenidos/informacion/magisbilbo_tfg/eu_tfg/info.html 

Eskaintzen diren plazak, gutxieneko notak, kredituen errekonozimendu eta 
transferitu, ordutegiak, ikasturteko egutegia, azterketak, leku aldatzeak eta beste 
guztia kontsulta dezakezu: 

http://www.irakasleen-ue-bilbao.ehu.es/p230-home/eu/ 

 


