


 Ikaslea praktiketako prozesuan kokatzeko eta 
t t k  ki k di  ik k t t k aztertzeko egokiak diren ikaskuntza-tresnak 

zehazten eta garatzen laguntzea.
 Ikaslea behaketa  hausnarketa eta praktikaren  Ikaslea behaketa, hausnarketa eta praktikaren 

bidez errola profesionalaz jabetzea beste 
profesionalekin elkarlanean arituz.profesionalekin elkarlanean arituz.

 Esperientzia praktikoaren gogoeta egitea eta
ikasitako guztiari buruz ondorioak ateratzea.g
Ondorio horiek komunikatu egin beharko dira,
argudioak emanez.



GIZARTE HEZKUNTZAKO GRADUA PRACTICUM II ETA III
PRACTICUM II 300 Ordu 1. Lauhilekoan 4. Maila

PRACTICUM III 450  Ordu 2. Lauhilekoan 4. Maila

30 KREDITU ECTS      750 ORDU
(540 ordu aurrez aurrekoak  eta 210 ordu bestelakoak)(540 ordu aurrez aurrekoak  eta 210 ordu bestelakoak)



I.BLOKEA: FAKULTATEAN
(Irailaren 11tik 22ra)( )

35 ORDU AURREZ AURREKOAK

II BLOKEA: PRAKTIKETAKO ZENTROETANII. BLOKEA: PRAKTIKETAKO ZENTROETAN
(2017ko irailaren 25etik 2018ko maiatzaren 11ra)

505 ORDU AURREZ AURREKOAK
PRACTICUM II: 175 ordu zentroan
PRACTICUM III: 330 ordu zentroan



GIZARTE HEZKUNTZAKO GRADUKO PRACTICUM II

2 EGUN/ASTEKO 14 ORDU/ ASTEKO

GIZARTE HEZKUNTZAKO GRADUKO PRACTICUM IIIGIZARTE HEZKUNTZAKO GRADUKO PRACTICUM III

3 EGUN/ ASTEKO 22 ORDU/ ASTEKO



METODOLOGIAMETODOLOGIA

Aurrekoa: Zentru aukeraketarako orientazio 
saioa

I. BLOKEA: fakultatean
 Practicum II eta III aurkeztea eta kokatzea Practicum II eta III aurkeztea eta kokatzea.
 Aukeren azterketa eta doikuntza.
 Garatutako gaitasun akademikoei buruzko gogoeta.
 Praktiketako zentrorako gaitasun eta trebetasun 

profesionalak.
 Practicum II eta III ra egokitutako metodologia tresnen  Practicum II eta III-ra egokitutako metodologia-tresnen 

berreraikitzea.



METODOLOGIAMETODOLOGIA
II. BLOKEA: praktiketako p

zentroetan

 Praktikak zentroetan, zerbitzuetan eta  Praktikak zentroetan, zerbitzuetan eta 
erakundeetan.

 Jarraipeneko mintegiak eta lanketa  Jarraipeneko mintegiak eta lanketa 
teoriko-praktikoa Fakultatean.
3  ik t t k  ik l i t   3. ikasturteko ikasleei zentro 
hautaketarako saioan parte hartzea



AZKEN MEMORIAAZKEN MEMORIA

 Ikaslearen datu pertsonalak.
 Praktiketako zentroko testuinguruaren  Praktiketako zentroko testuinguruaren 

identifikazio eta analisia.
 Praktika prozesua Praktika prozesua.
 Practicumeko prozesuan kokatuta dagoen 

esku-hartze jardueren eta/edo esku hartze jardueren eta/edo 
proiektu/programen azterketa.

 Burututako lanaren inguruko analisia eta  Burututako lanaren inguruko analisia eta 
gogoeta.



 Zentroko instruktorea: %50a
k l k   % 0 Fakultateko tutorea: %50a

 Bi atalak gainditu beharko dira nahitaez.g
 Ezinbestekoa da fakultatean antolatzen 

diren ekintza guztietan parte hartzea  diren ekintza guztietan parte hartzea. 


