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0. kapitulua 

Sarrera 

A) ZER DA GRADU AMAIERAKO LANA? 

Gradu Amaierako Lana (aurrerantzean GrAL) 12 kredituko ikasgaia da, eta 

prestakuntza prozesu horren bidez ikasle bakoitzak erakutsi egingo du graduan 

eskatutako gaitasunak bereganatu dituela.  

GrALak hau esan nahi du “ikasle bakoitzak bakarka proiektu, memoria edo azterlan 

bat egin behar duela zuzendari baten edo batzuen begiradapean, eta lan horretan 

bateratu eta garatuko direla Graduko ikaskuntza aldian jasotako prestakuntza edukiak, 

ahalmenak, gaitasunak eta trebetasunak”. 

GrALa ikasketa planaren azken fasean egingo da, eta Graduan sartuta dauden 

departamenduetako baten irakasle batek zuzenduko du. Prestakuntza, berrikuntza edo 

ikerketa proiektua izan daiteke, hainbat formatutakoa, gero epaimahai baten aurrean 

defendatu beharrekoa. 

Gainerako gaietan bezala, GrALak irakasle guztientzako irakasgida publiko komuna 

dauka, egutegi akademikoa, ordutegi publikoa, mintegi eta tutoretzak.  

GrALak ebaluazio jarraitua izango du prozesua baloratzeko, idatzizko lana 

ebaluatuko duen idatzizko lana eta lan horren defentsa publikoaren ebaluazioa. 

B) HELBURUAK ETA GAITASUNAK 

GrALaren xedea hau da: “titulazioari lotutako gaitasun orokorrak aplikatzea, datu 

esanguratsuak bilatu, kudeatu, antolatu eta interpretatzeko gaitzea, eskuarki bere 

ikasketa arloan, iritziak eman ahal izateko, hausnartuz gizarte, zientzia, teknologia edo 

etika mailan, pentsamendu eta iritzi kritiko, logiko eta sormenezkoa lantzen 

laguntzeko”. GrALaren gaitasunak, Lehen Hezkuntza eta Haur Hezkuntzako Graduari 

buruzko irakaskuntza proposamenen arabera; bi titulazioak Unibertsitate Kontseiluak 

onartutakoak dira eta ezaugarri hauek dituzte:  

1. Eskuratutako ezagutza teoriko eta praktikoa erabiltzea, teoria eta praktika 

gaurko hezkuntza errealitatearekin lotzea eta ezagutza berria sortzea, 

irakaskuntza eta ikaskuntzarekin lotutako arazoak konpontzeko. 

2. Eskolatze-prozesuak hobetzeko proiektuak diseinatzeko informazio muntazkoa 

hautatu, aztertu eta sintetizatzea. 
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3. Autonomia erakustea, hausnarketan, argudiatzean, iritzi akademiko eta 

profesionalak ematean, hezkuntza arloko erabakiak hartzean eta arazoak 

konpontzean, bai bakarka eta bai lantaldeen baitan. 

4. Gaitasun komunikatiboa erakustea, bai ahoz bai idatziz EAEko bi hizkuntza 

ofizialetan.  
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1. kapitulua 

Prozesu administratiboa 

A) HASIERAKO URRATSAK 

i Sartzeko eta izena emateko betekizunak 

GrALean parte hartu ahal izateko, ikasle bakoitzak GrALaren programara sartu 

beharko du eta izena eman ikasturtearen hasieran, honako betekizun hauek 

betetakoan:  

1. Ikasketa plana amaitzeko behar diren ikasgai guztietan matrikulatuta egotea. 

2. Gutxienez 168 kreditu gaindituta edukitzea.  

ii Gaia aukeratzea eta zuzendaria esleitzea 

GrALaren gai-lerroak publiko egingo dira eta sail eta irakasleek aurrez emandako 

proposamenetan izango dute oinarria, aldiro onartu eta berrikusiko ditu Zentroko 

Batzarrak edo honek eskuordetutako batzordeak.  

Gaia aukeratzea eta zuzendaria adjudikatzea automatrikula prozesuan egingo dira. 

Gai berdin baterako zenbait eskari daudenean, hauek espediente akademikoan 

bakoitzak daukan notaren arabera ordenatuko dira.   

GrALa zuzentzeko edo zuzentzen parte hartzeko Graduko irakaskuntzan dauden 

departamentuetakoren batekoak izan behar dute irakasleek. Zuzendaritza partekatzen 

bada, zentrotik kanpoko espezialista batekin edo zentroan Graduarekin zerikusirik ez 

duen departamentu batekin, honek Zentroko Batzordearen edo honek eskuordetutako 

batzordearen onarpena behar du (2. Eranskina).  

Ikasleen proposamenak eta ikastetxe edo hezkuntza-kultura erakundeenak 

aztertuko dira, Hezkuntza eta Kirol Fakultateko GrALaren zuzendariekin koordinatuta.  
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B) GrALa EMATEA 

Gradu Bukaerako Lanean izena eman ondoren eta dagokion gaia eta zuzendaria 

esleitu ostean, ikasleak bere zuzendariarekin adostu lan ildoari jarraikiz garatuko du 

lana. 

Ikasleak lana amaitu eta bere zuzendariaren oniritzia lortzen duenean eman ahalko 

du bere lana, Ikastegiak aldez aurretik ezarritako datetan.  

Horretarako, bere zuzendariaren baimenaren bi ale (3. Eranskina), GrALaren hiru 

kopia paperezko eta beste bat euskarri informatikoan, aurkeztu beharko ditu 

Ikastegiko Idazkaritzan. 

C) MATRIKULA ETA DEFENTSARAKO ESKAERA 

GrALean matrikulatzeko, aurretik modu fedemailez erakutsi behar da, batetik 

ikasketa planaren ikasgai guztiak gainditu direla eta bestetik, lana aldez aurretik eman 

dela. 

GrALaren matrikula, horretarako jarritako datan egingo da, ikasturte 

akademikoaren hasieran edo ikasturtean zehar, GAURen bitartez eta AUTOMATRIKULA 

modalitatean. 

GrALaren defentsa eskaera egiteko ezinbestekoa da aldez aurretik matrikula eginda 

izatea. Ikasleak, GAURen bitartez defentsarako ordua, data eta hizkuntza eskatu 

beharko ditu. Momentu honetan ikasleak Idazkaritzan, aldez aurretik utzitako GrALari, 

defentsarako eskaera orria gaineratu beharko dio ( 4. Eranskina). 

Matrikulak eskubidea emango du ikasturte bakoitzean bi deialdi ofizial izateko , 

Gobernu Kontseiluak onartutako egutegi akademikoan ezarritakoaren arabera. 

Ikasturtean jarritako deialdietan ebaluatu ez den edo bere lana defendatu ez duen 

ikasleak, berriz matrikulatu beharko du hurrengo ikasturte akademikoan. 

D) DEFENTSA  

GrALaren defentsa saio publikoan egingo da eta bi deialditan egin ahal izango da 

ikasturte bakoitzean: ikasleak egingo ditu aurrez aurre. 

Lana egin, aurkeztu eta defendatu, gradua emateko erabili diren hizkuntzetako 

batean egingo da, titulua egiaztatzeko memorian xedatutakoaren arabera, beti ere 

hizkuntza horietan gaitasuna duten epaimahaiak ezarri ahal badira. Nolanahi ere, 

bermatu egingo da, GrALa egin eta defendatzea, Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza 

ofizialetako edozeinetan. 
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GrALa defendatzea ikasturte akademiko bakoitzean aldez aurretik ezarri epeetan 

egingo da. Egun eta ordu zehatza, epaimahaiaren osaera eta defentsarako lekua, aste 

bateko aurrerapenez jakinaraziko zaio ikasleari.  

i Ebaluazio akta 

Defentsa saioa amaitzeko Ebaluazio Akta egingo da (6. Eranskina). Lehen deialdian 

gainditzen ez bada, epaimahaiak txosten bat bidaliko dio ikasleari, eta hor emango 

dizkio gomendioak lana hobetzeko, eta bigarren deialdian ebaluatzeko.  

Bigarren deialdian gainditzen ez badu, ikasleak errepikatu egin beharko du 

prozesua bere osoan.  

ii Kalifikazioa berraztertzeko eskaera 

GrALaren berrikuspena edo erreklamazioa Unibertsitatean ebaluazio arloan 

dagoen Araudiaren arabera egingo da, baina kasu honetan, epaimahaia izanik, 

ebaluazioaren berrikuspena lehen instantzian epaimahaiak berak egingo du eta 

hurrengo instantzian Zentroko Erreklamazio Batzordeak, eta honen ebazpenari gorako 

errekurtsoa jar dakioke Unibertsitateko Errektorearen aurrean. 
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2. kapitulua 

Parte hartzen duten eragileak 

A) GrALaren ZUZENDARIAREN EGINKIZUNAK 

• Ikasleari gaiak eskaintzea, GrALa kudeatzeko programak ezarritako urratsei 

jarraiki (titulua, deskribapena, helburuak, egin beharreko lanak, materiala). 

• Ikasleari lanaren ezaugarriak azaltzea. 

• GrALa egitera bideratutako irakaslanetan parte hartzea. 

• Ikasleari lana prestatzen orientabidea ematea. 

• Lan horri segimendua egitea. 

• Prozesua eta produktua ebaluatzea. 

• Defentsa aurretiko GrALaren balorazio txostena betetzea, eta epaimahaikideei 

kopia bana bidaltzea. 

• Tutoretzapean dituzten ikasleen lanak eta beste lankide batzuek tutoretzapean 

dituztenenak baloratzeko epaimahaietan parte izatea. 

• Defentsaren akta jasotzea. 

• Grabatu eta ikasleen notak espedientera pasatzea. 

B) IKASLEEN EGINKIZUNAK 

• GrALa prestatzeko behar diren lanak egitea: gaia hautatzea (lan proposamenak 

prestatzea), planifikazioa (lanak emateko egutegia prestatzea), garapena 

(segimendu eta berrikuspen txostenak), ematea, aurkezpena eta defentsa. 

Horrek esan gura du: 

- Prestakuntza saioetan, jarraipen mintegietan eta tutoretzatan parte 

hartzea. 

- GrALa prestatzen inplikatzea, ekarpenak eginez eta hainbat eginkizun bere 

gain hartuz, fokatze pertsonalizatuz eta jardun autonomoan oinarrituta. 

- GrALa ebaluatu eta hobetzeko prozesuetan parte hartzea. 

C) EPAIMAHAIA ERATZEA ETA HONEN EGINKIZUNAK 

Epaimahaiak ezin du inoiz hartarako izendatutako hiru kide baino gutxiagorekin 

aritu. Arrazoi justifikatuarekin uko egiten badu edo ezintasun bat gertatu bada, 

Epaimahai bakoitzerako izendatutako hiru kide ordezkoetako batek hartuko du haren 

lekua. 
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i Epaimahaiaren eginkizunak 

• Karguak banatzea (presidentea, idazkaria eta kidea). 

• Epaimahaikide baten eginkizuna izango da honako dokumentazioa jaso eta 

defentsa egunerako prest izatea: 

- GrALaren 3 kopia paperezko. 

- GrALaren 1 kopia euskarri informatikoan. 

- Zuzendariaren defentsarako baimenaren 2 ale. 

- GrALaren defentsarako eskaera orria 

- Grabazio eskaera (eskatzen bada) 

• Defendatuko den GrALa ebaluatzea. 

• Aztertu eta bakoitzak ebaluazio txostena betetzea.  

• Epaimahaiko beste kideekin batera, GrALaren Defentsa Akta betetzea.  

• Epaimahaiko Idazkariaren eginkizuna izango da GrALaren Defentsa Akta 

idaztea.  
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3. kapitulua 

Prozesu akademikoa 

A) GAIA AUKERATZEA 

Gaia interesgarria izatea nahi da, ikasle bakoitzak har dezan bere prestakuntza 

finkatzeko eta bere lanbidea sakonago ezagutzeko aukera gisa.  

GrALak helburutzat izan dezake, xehe-xehe izan gabe ere: didaktika eta hezkuntza 

arloko proposamenak egitea; landa lanak eskola giroan eta eskolatik kanpo; hainbat 

hezkuntza ingurutan dauden proiektu berritzaileen azterlan deskribatzaileak; 

hezkuntza arloko arazoekin lotutako azterlanak; hezkuntza arloko esku-hartze 

proposamenak; irakaskuntzarako baliabideen inbentarioa; material didaktiko 

berritzaileak aztertu eta prestatzea, eta abar. 

B) GrALa PRESTATZEKO TUTORETZA 

GrALa prestatzeko prozesuak ia ikasturte osoa hartzen du. Prestakuntza, mintegi 

eta tutoretzen bidez ikasleen jardun autonomoa erregulatzen da. Hala, prestakuntza 

jarduerek ikaslea gidatzen dute GrALa prestatzeko egin behar diren urratsetan. Han 

landu beharreko edukiak askotarikoak dira: bibliografia bilatzea, datu baseak, idatzizko 

lanaren egitura, gai etikoak, estilo eskuliburua, ahoz aurkezteko era, defentsa 

prestatzeko aholku praktikoak… Eduki hauetako bakoitza tutoretzen bidez ere landu 

ahal izango da. 

Mintegietan ikasleek beren kideei eta zuzendariari erakusten dizkiete GrALean 

egindako aurrerapenak. Hiru fasetan gertatzen dira: hasierako txostenaren 

aurkezpena, segimendu txostena eta epaimahaiaren aurrean defendatu aurreko azken 

txostena. 

Prestakuntza jarduera hauen bidez ikasleei laguntzen zaie, baina planifikazioa, 

garapena eta GrALa prestatu ahala sortzen diren arazoak konpontzea ikasle 

bakoitzaren ardura dira. 
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C) GRADU AMAIERAKO LANAREN FASEAK. ADIERAZLEAK ETA BAREMOAK 

LANA FASEAK GAITASUN ESPEZIFIKOAK IKASKUNTZAREN EMAITZAK GAIT. (BOE) 

1
. 

H
A

S
IE

R
A

K
O

 T
X

O
S

T
E

N
A
 1
. 

G
A

IA
 A

U
K

E
R

A
T

Z
E

A
 

Gaia zehaztea eta lana egiteko galdera 

eta/edo helburuak jartzea 

Txosten idatzian adierazi ditu galdera eta helburu multzoa. 
Argudiatu egin du eta harremanak egin ditu galdera eta helburuen artean eta 

loturak bilatu ditu aurreko bizipen, esperientzia eta hausnarketekin. 
Lanaren garapena nola bideratu adierazi du. 
Gaia lantzeko eskema operatiboa prestatu eta zehaztu du. 

1 eta 3 

Aukeratutako gaiari buruzko hasierako 

dokumentu bilaketa egitea 

Gaiaren deskribatzaile gakoak eta haiek hautatzeko prozesua jarri ditu. 
Bilaketaren historiala eta emaitzak deskribatu ditu. 
Modu argudiatuan aukeratu ditu erreferentzia dokumental egokiak, gaiaren 

esparru teorikoa eraikitzeko. 

2 

2
.P

LA
N

IF
IK

A
Z

IO
A
 

Gradu bukaerako funtsezko elementuen 

betekizuna identifikatzea eta ulertzea, 

eta aplikazio arlo batekin lotzea 

Ezagutu ditu, egituratu eta antolatu ostean lanari forma emango dioten 

elementuak. 
Lotura koherenteak jarri eta justifikatu ditu, hartutako gaiaren eta iradokitako 

aplikazio eremuaren artean. 
Lana aplikatzeko testuingurua arrazoituz definitu du. 

1, 2, 3 

Lanaren funtsezko elementuak 

justifikatuta antolatzea 

Lanaren egitura definitu, ordenatu eta justifikatu du. 
Lanaren fase bakoitzean erabili beharreko baliabideak aurreikusi ditu. 

2, 3 

Lana egiteko faseak aurreikusi eta 

denboran ordenatzea 

Lanaren faseak justifikatuta aurreikusi eta ordenatu ditu. 
Kronograma baten bidez zehaztu ditu lanaren bilakaerak dituen une 

garrantzizkoenak. 
Zuzendariarekin adostu ditu laneko faseak eta hari dagokion kronograma. 

3 

Lanaren egoerari buruzko txostena 

azaldu eta defendatzea zuzendariaren eta 

tutoretzako kideen aurrean. 

Gaiaren garrantzia edo nagusitasuna justifikatu du, balizko aplikazio 

eremuarekin harremanetan jarriz. 
Lanaren funtsezko elementuak zentzuz aurkeztu eta lotu ditu. 
Arrazoituz aurkeztu ditu lana egiteko aurreikusitako faseak, eta hari dagokion 

kronograma. 
Ongi erakutsi ditu erabiliko dituen metodologia eta baliabideak. 

1, 2, 3, 4 
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LANA FASEAK GAITASUN ESPEZIFIKOAK IKASKUNTZAREN EMAITZAK GAIT. (BOE) 

2
. 

S
E

G
IM

E
N

D
U

 T
X

O
S

T
E

N
A
 

3
. 

G
A

R
A

P
E

N
A
 

Dokumentazio iturriak aukeratzea 

GrALaren esparru teoriko-erreferentziala 

prestatzeko 

Gaiari buruzko erreferentziarik nagusienak identifikatu ditu. 
Lanaren helburuak edo galderak kontuan zuzen hartuta aukeratu du 

informazioa. 

1, 2 

Informazioa sartzea, esparru teorikoaren 

prestakuntzan 

Gaia kokatu du, hautatutako informazioa esanguratsua erabilita. 
Informazioa sartu du diskurtso koherentean. 
Esparru teorikoa bere lanarekin lotu du. 

1 

Datuak jaso, aztertu eta interpretatzea Datu bilketa nahikoa du, ordenatua. 
Datuak aztertu ditu eta interpretatu ditu. 
Argi aurkeztu ditu emaitzak. 
Ondorioak atera ditu emaitzetatik abiatuta. 
Iradokizunak egin ditu ondorengo lanetarako -egindakoari jarraipena emateko-. 

1, 2, 3 

Ahoz eta idatziz zuzentasunez 

adieraztea, arloko hizkera zientifikoan 

duen trebetasuna erakutsiz, euskaraz, 

gaztelaniaz edo beste hizkuntza batez. 
 

GrALaren azken bertsioa idatzi du, idazketa akademikoaren urrats formalei 

jarraituz. 
Ahoz aurkeztu du bere lana bere parekoen aurrean, modu ordenatuan, eta 

entzuleria kontuan hartuta. 
Egin zaizkion galdera eta oharrei erantzun die, behar bezala argudiatuta. 

4 
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LANA FASEAK GAITASUN ESPEZIFIKOAK IKASKUNTZAREN EMAITZAK GAIT. (BOE) 

3
. 

A
U

R
K

E
Z

P
E

N
A

 E
T

A
 D

E
F

E
N

T
S

A
 

4
. 

E
M

A
T

E
A

 E
T

A
 A

U
R

K
E

Z
P

E
N

 P
U

B
LI

K
O

A
 

Modu zuzen, koherente eta ordenatuan 

transmititzea (bai ahoz bai beste 

komunikazio baliabide baten bidez) 

egindako lanetik eratorritako emaitza 

nagusiak. 

Zuzentasunez eman ditu lanean aztertu duen gaia aukeratzeko arrazoiak. 
Bere lanaren ekarpen nagusiak esplikatu eta oinarritu ditu, arreta berezia 

emanez haiek izan dezaketen interesari. 
Lana argi eta antolaturik erakutsi du. 
Komunikaziorako beste baliabide batzuk erabiltzeak (ez ahozkoak) aberastu 

eta arindu egin du azalpena. 
Denbora modu eraginkorrean antolatu du, azaldutako lanaren puntu edo 

atalen garrantziaren arabera. 

4 

Modu egokian erantzutea, epaimahaiak 

eskatutako gai, zalantza edo argibideei. 

Epaimahaiko kideek eskatutako arloen garrantziaren arabera antolatu ditu 

erantzunak, edo, dagokionean, irizpide koherentea izan du erantzun horiek 

lehenestean. 
Segurtasunez erantzun du, eta modu koherentean, egindako lanetik 

eratorritako emaitzen inguruan. 

1, 2, 3, 4 

Ikasleak egindako lan eta/edo 

ikerketarekin lotutako etorkizuneko lan 

proposamenak egitea, bai gaiari 

dagokionez, eta bai jarraitutako 

prozedurari dagokionez. 

Egindako lanarekin koherente diren lan eta/edo ikerketa posibleak iradoki ditu. 3 
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D) IDATZIZKO TXOSTENA 

GrAL gaiari eskatzen zaion sakontasuna, hedadura eta berritasuna izan behar du, 

aurreko koadroan deskribatutako emaitzetan jasotakoaren arabera. Eduki eta 

zabalerak proportzionala izan behar du esleitu zaizkion 12 ECTS kredituekiko. 

i Egitura 

Lanek oinarrizko eskema hau izatea iradokitzen dugu:  

Azala (1 Eranskina) 

20 lerroko laburpena 

Aurkibidea 

Sarrera 

Justifikazioa, gaiaren garrantzia eta arloaren egoera  

Helburuak 

Metodoa 

Emaitzak 

Ondorioak 

Hobekuntza proposamenak 

Bibliografia 

Eranskinak 

ii Luzera eta formatua 

Lanak 30-40 orrialde izango ditu (eranskinak kontuan hartu gabe). Arial 11 ala 

EHUseriff 11 formatuak erabiliko dira euskeraz aurkeztuko diren lanetan, eta Arial 11 ala 

EHUsans 11 para gaztelerazkoetan. Lerroartea 1,5 eta marjinak 2,5 cm.  

E) AHOZKO DEFENTSA 

Ikasle bakoitzak gehienez 20 minutu izango ditu defentsarako, eta zehaztu egin 

beharko ditu egindako prestaketa lana, helburuak, metodologia, edukia eta GrALaren 

ondorioak, eta egin dituen ekarpen originalak nabarmendu. Bukatu ostean, 

Epaimahaikideek egin ditzaketen galdera, ohar edo iradokizunei erantzungo die. 

Epaimahaiak kontuan izango du kontzeptuak menderatzea, metodologia 

zehaztasuna eta oinarri teorikoa, estilo arau oinarrizkoak aintzat hartzea, eta ikasleak 

lanaren arloak deskribatu, justifikatu eta argitzeko duen gaitasuna, eta behar izanda, 



 16

material gehigarria ekartzekoa ere bai. Irizpide horiek kontuan izanda, egindako 

lanaren laburpena egin beharko du ikasleak. 
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4. kapitulua 

Ebaluazioa 

A) EBALUATZAILEAK 

GrALaren zuzendariak ebaluatuko du ikasleak egindako prozesua eta produktua. 

Prozesuari dagokionez, zuzendariak kontuan izango du ikaslea zenbat joan den eta 

zenbat parte hartu duen prestakuntzan, segimendu mintegietan eta tutoretzatan. 

Era berean, hasierako txostena eta segimendukoa baloratzeko, kontuan hartuko 

dira zuzendariaren ebaluazio txostenean dauden adierazleak zenbat betetzen diren. 

Kontuan hartuko da, baita ere, gaiaren sakontasuna, egindako analisiaren 

konplexutasuna, giza-heziketan duen garrantzia, originaltasuna… 

Aurkezpena eta defentsa ebaluatzeko, horretarako izendatutako hiru kideko 

epaimahaia egongo da, eta horietako bat, defendatuko den GrALaren zuzendaria bera 

izango da. Ebaluazio horretarako kontuan hartuko dira Epaimahaiko ebaluazio 

txostenean dauden adierazleak.  

B) GrALaren KALIFIKAZIOA 

GrALaren kalifikazio orokorra honela egingo da: 

• Zuzendariaren ebaluazioa txostena: % 40. 

• Epaimahaiaren ebaluazio txostena: % 20 kide bakoitzeko (guztira, azken 

notaren % 60).  

GrALa gainditzeko, zuzendariaren ebaluazio txostenak eta Epaimahaiko 3 kidetako 

2ren txostenek aldekoak izan behar dute. 
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C) EBALUAZIO TXOSTENAK 

i Zuzendariaren ebaluazio txostena 

GRADU AMAIERAKO LANA 

 

ZUZENDARIA:  ...................................................................................................................  

IKASLEA:  ...........................................................................................................................  

ESPEZILITATEA:  ................................................................................................................  

 

1. GAIA AUKERATZEA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1. Txosten idatzian adierazi ditu galdera eta 

helburuak.  

          

1.2. Argudiatu egin du eta harremanak egin ditu 

galdera eta helburuen artean eta loturak bilatu ditu 

aurreko bizipen, esperientzia eta hausnarketekin. 

          

1.3. Lanaren garapena nola bideratu adierazi du.           

1.4. Gaia lantzeko eskema operatiboa prestatu eta 

zehaztu du. 

          

1.5. Gaiaren deskribatzaile gakoak eta haiek 

hautatzeko prozesua jarri ditu. 

          

1.6. Bilaketaren historiala eta emaitzak deskribatu 

ditu. 

          

1.7. Modu argudiatuan aukeratu ditu erreferentzia 

dokumental egokiak, gaiaren esparru teorikoa 

eraikitzeko. 

          

BALORAZIO OROKORRA           
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2. PLANIFIKAZIOA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1. Ezagutu ditu, egituratu eta antolatu ostean lanari 

forma emango dioten elementuak.  

          

2.2. Lotura koherenteak jarri eta justifikatu ditu, 

hartutako gaiaren eta iradokitako aplikazio eremuaren 

artean. 

          

2.3. Lana aplikatzeko testuingurua arrazoituz definitu 

du. 

          

Lanaren egitura definitu, ordenatu eta justifikatu du.           

2.5. Lanaren fase bakoitzean erabili beharreko 

baliabideak aurreikusi ditu. 

          

2.6. Lanaren faseak justifikatuta aurreikusi eta 

ordenatu ditu. 

          

2.7. Kronograma baten bidez zehaztu ditu laneko 

garapenean dauden une gakoak. 

          

2.8. Zuzendariarekin adostu ditu laneko faseak eta 

hari dagokion kronograma. 

          

2.9. Gaiaren garrantzia edo nagusitasuna justifikatu 

du, balizko aplikazio eremuarekin harremanetan jarriz. 

          

2.10. Lanaren funtsezko elementuak zentzuz aurkeztu 

eta lotu ditu. 

          

2.11. Arrazoituz aurkeztu ditu lana egiteko 

aurreikusitako faseak, eta hari dagokion kronograma. 

          

2.12. Ongi erakutsi ditu erabiliko dituen metodologia 

eta baliabideak. 

          

BALORAZIO OROKORRA           
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3. GARAPENA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.1. Gaiari buruzko erreferentziarik nagusienak 

identifikatu ditu.  

          

3.2. Lanaren helburuak edo galderak kontuan zuzen 

hartuta aukeratu du informazioa.   

          

3.3. Gaia kokatu du, hautatutako informazio 

esanguratsua erabilita. 

          

3.4. Informazioa sartu du diskurtso koherentean.           

3.5. Esparru teorikoa bere lanarekin lotu du.           

3.6. Datu bilketa nahikoa du, ordenatua.           

3.7. Datuak aztertu ditu eta interpretatu ditu.           

3.8. Argi aurkeztu ditu emaitzak.           

3.9. Ondorioak atera ditu emaitzetatik abiatuta.           

3.10. Iradokizunak egin ditu ondorengo lanetarako -

egindakoari jarraipena emateko-. 

          

3.11. GrALaren azken bertsioa idatzi du, idazketa 

akademikoaren urrats formalei jarraituz. 

          

3.12. Ahoz aurkeztu du bere lana bere parekoen 

aurrean, modu ordenatuan, eta entzuleria kontuan 

hartuta. 

          

3.13. Egin zaizkion galdera eta oharrei erantzun die, 

behar bezala argudiatuta. 

          

BALORAZIO OROKORRA           
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OHARRAK:  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 

KALIFIKAZIOA  

 

……………………………………(e)n , 20…..ko ………………………ren xx (e)an 

 

Zuzendariaren sinadura 

                               

 

                                        (Ikastetxeko zigilua) 
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ii Epaimahaiaren ebaluazio txostena 

GRADU AMAIERAKO LANA 

EPAIMAHAIKO KIDEAK: 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

IKASLEA:  ...........................................................................................................................  

ESPEZILITATEA:  ................................................................................................................  

AURKEZPENA ETA DEFENTSA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Zuzentasunez eman ditu lanean aztertu duen gaia 

aukeratzeko arrazoiak. 

          

2. Bere lanaren ekarpen nagusiak esplikatu eta 

oinarritu ditu, arreta berezia emanez haiek izan 

dezaketen interesari. 

          

3. Lana argi eta antolaturik erakutsi du.           

4. Komunikaziorako beste baliabide batzuk 

erabiltzea (ez ahozkoak) aberastu eta arindu egin du 

azalpena. 

          

5. Denbora modu eraginkorrean antolatu du, 

azaldutako lanaren puntu edo atalen garrantziaren 

arabera. 

          

6. Epaimahaiko kideek eskatutako arloen 

garrantziaren arabera antolatu ditu erantzunak, edo, 

dagokionean, irizpide koherentea izan du erantzun 

horiek lehenestean. 

          

7. Segurtasunez erantzun du, eta egindako lanetik 

eratorritako emaitzen arabera. 

          

8. Egindako lanarekin koherente diren lan eta/edo 

ikerketa posibleak iradoki ditu. 

          

BALORAZIO OROKORRA           
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OHARRAK:  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 

ZENBAKIZKO KALIFIKAZIOA:  

 

 

……………………………………(e)n , 20…..ko ………………………ren xx (e)an 

 

Epaimahaiko kideen sinadura 

 

 

 

                                        (Ikastetxeko zigilua) 
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5. kapitulua 

Kronograma orientagarria 
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KRONOGRAMA ORIENTAGARRIA. GRADU AMAIERAKO LANA 

 IRA URR AZA ABE URT OTS MAR API MAI EKA UZT ABU IRA 

 1. fasea              

• GrALean izena ematea              

2 fasea              

• GrALaren zuzendaria aukeratzea              

• Zuzendariari gaia eta lan proposamena aurkeztea              

3 fasea              

• Irakaslanerako egutegia              

• Segimendu mintegien egutegia, eta GrALari buruzko kapituluak 

entregatzeko akordioa 
             

4 fasea              

• GrALaren zuzendariaren baimena               

• GrALa idazkaritzan uztea              

• GrALaren matrikula              

• Epaimahaiaren aurrean defentsa egiteko eskaera              

5 fasea              

• Epaimahaiak eratzea              

• Defentsarako data eta esleitutako epaimahaia argitaratzea              

6 fasea              

• Defentsa              

• Epaimahaiaren ebaluazio txostena              

• Berrikuspen data              

BIGARREN DEIALDIA              

• Zuzendariaren txostena -aurkakoa-:  4, 5 eta 6 faseak berriro 

egitea 

             

• Zuzen. txostena -aurkakoa-:  5 eta 6 faseak berriro egitea              
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6. kapitulua 

Dokumentazioa 

Ondoren esango den dokumentazioa nahitaezkoa da GrALa Idazkaritzan uzteko, 

defendatzeko eta onartzeko. Horretarako garrantzizkoa da dokumentuak behar bezala 

betetzea eta ematea, sinadura originalak jarrita, ezarritako epeetan.  

Dokumentazio hori lortzeko, gida honetako Eranskinak ataletik fotokopiatu daiteke 

edo Eskolako webgunetik jaitsi. 

Dokumentazioaren arabera, ikasleak, zuzendariak eta/edo epaimahaiko kideek 

aurkeztu behar dute. 

A) IKASLEAK 

Ikasleek bete eta eman beharreko dokumentuak hauek dira: 

1. GrALa eskolako departamentu arduradunetatik kanpoko pertsonek ere 

zuzentzen badute, lana hasi aurretik eta Hezkuntza eta Kirol Fakultateko 

GrALaren zuzendariaren onespenarekin, hau bete eta entregatu behar da: 

• GrALaren zuzendari-kidetza onartzeko dokumentua (2. eranskina). 

2. GrALa Idazkaritzan uztean hau eman behar da: 

• GrALaren 3 kopia paperezko. 

• GrALaren 1 kopia euskarri informatikoan. 

• Zuzendariaren defentsarako baimenaren 2 ale (3. eranskina). 

3. Defentsa eskaera luzatzean hau eman behar da Idazkaritzan: 

• Ikaslearen defentsa eskaera, hor esan behar da zein hizkuntzatan izango 

den (4. eranskina). 

4. Epaimahaiaren aurreko defentsa grabatzea nahi badu ikasleak, bere 

zuzendariari hau ere aurkeztu beharko dio: 

• Grabazio eskaera (5. eranskina) 

B) GrALaren ZUZENDARIA 

GrALaren zuzendariak bete eta Epaimahaiko kide bakoitzari bidali behar dio 

Ebaluazio Txostena, agiri honen 4.c.i puntuan dagoena.  
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C) EPAIMAHAIKO KIDEAK 

Epaimahaiko kide bakoitzak bakarka bete beharko du dokumentu honetako 4.c.ii 

puntuan datorren Ebaluazio Txostena, eta epaimahaikideekin batera GrALaren 

Defentsa Akta (6.eranskina). 

Epaimahaiko kide bakoitzaren ardura da bakoitzak ebaluazio txostena eskuratzea, 

eta idazkariarena da aktaren kopia bat eramatea. 
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7. kapitulua 

Eranskinak. Dokumentazioa 

A) 1. ERANSKINA. AZALA 

GrAL orok izan behar du azala, eta derrigorrez agertu behar dute honako datu 

hauek: 

• Hezkuntza eta Kirol Fakultateko ikurra eta UPV/EHUrena. 

• GrALaren izenburua (Arial 20, maiuskulak, beltxa, lerroarte bikoitza, zentratua). 

• Gradu Amaierako Lana (Arial 18, maiuskulak, beltxa, lerroarte bikoitza, 

zentratua). 

• Egilea (Arial 12, maiuskulak, beltxa, lerroarte bikoitza, ezkerretara justifikatuta): 

egilearen abizenak eta izena (Arial 12, minuskulak, beltxa, lerroarte bikoitza, 

ezkerretara justifikatuta). 

• Zuzendaria (Arial 12, maiuskulak, beltxa, lerroarte bikoitza, ezkerrera 

justifikatuta): Zuzendariaren abizenak eta izena (Arial 12, minuskulak, beltxa, 

lerroarte bikoitza, ezkerretara justifikatuta). 

• Urtea: (Arial 16, maiuskulak, beltxa, lerroarte bikoitza, zentratua). 

UPV/EHUkoak ez diren erakunde, enpresa edo organismoen sinboloak atzeko 

azalean jar daitezke edo barruan, baina ez gaineko azalean.  
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IZENBURUA 

GRADU AMAIERAKO LANA 

 

 

 

 

EGILEA: Lehen abizena bigarren abizena, Izena. 

ZUZENDARIA:………. Lehen abizena bigarren abizena, Izena. 

 

Urtea 

Gasteizko Irakasleen U. Eskola 

Escuela U. de Magisterio de Vitoria 
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B) 2. ERANSKINA. ZUZENDARIKIDETZAREN ONARPENA 

 

 

 

HEZKUNTZA ETA KIROL FAKULTATEKOA EZ DEN KIDE BAT 

ZUZENDARIKIDE GISA ONARTZEA 

 

 

 jauna/andrea  

  

IFZ   kargua/lanbidea   

   

Onartzen dut tutoregai gisa jaun/andre hau:   

Ikerketa lerro honetan: ___________________________________________ 

 

 

  (e)n,   ko   ren______(e)an 

GrALaren ZUZENDARIKIDEA 

 

 

Sin.:   
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C) 3. ERANSKINA. DEFENTSARAKO BAIMENA 

 

 

 

GrALaren ZUZENDARIAREN BAIMENA 

HURA DEFENDATU AHAL IZATEKO 

 

 

Jauna/andrea: 

_________________________________________IFZ________________________  

Izenburu hau daraman GrALaren zuzendaria naiz:   

  

  

Ikasle jaun/andre honek egina    , 

Baimentzen dut aipatutako GrAL horren defentsa, behar diren baldintzak betetzen 

baititu. 

  (e)n,   ko   ren______(e)an 

 

GrALaren ZUZENDARIA 

 

Sin.:   
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D) 4. ERANSKINA. DEFENTSA ESKAERA 

 

 

 

GrALaren IKASLEAREN ESKAERA 

LANA DEFENDATU AHAL IZATEKO 

 

 

Jauna/andrea: 

_________________________________________IFZ________________________  

Izenburu hau duen GrALaren defentsa eskatzen du:   

  

  

Honako hizkuntzan (markatu X bat jarrita): 

          Euskara 

          Gaztelania 

          Ingelesa 

 

  (e)n,   ko   ren______(e)an  

 

IKASLEA 

 

Sin.:   
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E) 5. ERANSKINA. GRABAZIO ESKAERA 

 

 

 

GrALaren DEFENTSA GRABATZEKO ESKAERA 

 

 

Jauna/andrea:   

IFZ____________________________ 

________________________________________________________________ 

izenburu daraman GrALaren defentsa prozesuaren ikus-entzunezko grabazioa eskatzen 

eta baimentzen dut. 

 

  (e)n,  ____ko   ren______(e)an  

 

Ikaslearen sinadura 
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F) 6. ERANSKINA. DEFENTSA AKTA 

 

GrALaren DEFENTSA AKTA 

IKASLE JAUNA/ANDREA:    

ESPEZIALITATEA:   

GrALaren IZENBURUA:    

  

  

Goian adierazitako GrAL Epaimahaiak, data horretan elkartuta, ikasleak defentsa egin 

ostean eta egin zaizkion galdera eta/edo iradokizunak erantzun ostean, honako 

kalifikazio hau ematea _________ erabaki du:1___________________  

  (e)n,   ko   ren______(e)an 

PRESIDENTEA:_____________________ 

Sin.: 

IDAZKARIA:  ____________________ 

Sin.: 

MAHAIKIDEA, irakaslea:  ____________________ 

Sin.:     

IKASLEA:  _____________________  

Sin.:  

                                                           

1 aho batez edo gehiengoz 

 


