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Azalpena
Ikastaro honek Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko baliozkotzea du (2068170035 kod.) unibertsitateaz
kanpoko irakasleentzat.

30 orduko online prestakuntza. Gida egituratuen eta Hezkuntzaren material ofizialaren bidez, partehartzaile bakoitzak Heziberri esparru pedagogikoa ezagutu ahal izango du, eta egun dugun eta izango dugun
eskolaren lankidetza-eredu berriari buruz hausnartu ahal izango du, "PT" espezialitateko (haur edo lehen
mailakoa) UNITATE DIDAKTIKO bat diseinatu ahal izateko, ikuspegi inklusibotik, kalitatezko ikuspegi
integratzailetik eta Ikaskuntza Diseinu Unibertsalean oinarrituta, gaitasunak lantzeko.
Jarraipena lanketa hobetzeko orientabideekin egingo da. Ikaskuntza eta hausnarketa pertsonala bultzatuko
dira, baita autoebaluazioa ere, errubriken bidez. Unitate Didaktikoak diseinatu ahal izateko gidoi
egituratuak, adibideak, txantiloiak, ereduak eta azalpen-bideoak emango dira.
Prestakuntza 4 bloketan banatzen da:
1. Blokea: Oinarrizko lege-esparrua eta esparru teorikoa. Problema egoerei buruzko material didaktiko
ofiziala eta osagarria, gaitasunetan oinarritutako metodologia, Hezkuntzaren dokumentazioa,
aniztasunaren arreta, metodologia inklusiboak, IDU... Laburpenak eta irakurketa sakoneko materiala.
Zalantzak argitu eta talde-hausnarketak egingo dira.
2. Blokea: Unitate didaktiko eta praktiko baten egitura: atal bakoitzaren unitate didaktiko, teoria eta adibide
praktikoen eredua, azalpena dosier eta bideo baten bidez. Unitate didaktikoaren faseen azalpena eta
dosierra. Unitate didaktiko baten berezko zuzenketarako errubrika. UDa taldean lantzea, arazo-egoera
batetik abiatuta.
3. Blokea: Unitate didaktiko bat egitea. Taulen bi adibide (txantiloiak) unitate didaktiko bat egiteko.
Baliabideen eta ideien bateria. Orientazio pertsonalizatuak
4. Blokea: Unitate didaktiko bat defendatzeko jarraibideak eta orientabideak. Gidoia, ideiak, UD
defendatzeko orientabideak. Hausnarketarako materiala. Jardunbide egokiak.

Helburuak
Lan pertsonalerako dokumentazioa eta gida zehatzak izatea, EPErako arazo-egoeretan oinarritutako
UD inklusiboa diseinatzeko.
UD auzitegian defendatzeko jarraibideak eta orientabideak ezagutzea.
UD (Index For Inclusion, IDU, Dekretua eta arazo-egoerak) diseinatzeko oinarri izan behar duen
esparru pedagogikoa, teorikoa, praktikoa eta legezkoa ezagutzea.
Hezkuntzak argitaratutako dokumentu ofizialak ezagutzea, gure esku-hartze didaktikorako
beharrezkoak direnak.
Atal desberdinak lantzeko material praktikoa eta ideiak izatea: helburuak, edukiak, lorpenadierazleak, gaitasunak...
Eskola-eredu kolaboratiboari buruz hausnartzea, bai eta maisuak UDaren diseinuan duen funtzioari
buruz ere.
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Programa
2021-12-06 / 2022-01-03

Elaboración de Unidades Didácticas adaptadas al Marco Heziberri. Preparación para la OPE en Infantil,
Primaria y Pedagogía Terapéutica
Elaboración de UUDD inclusivas integradas en situaciones problemas basadas en el Marco Heziberri y
encaminadas al logro de competencias. Acompañamiento en el proceso de OPE de INFANTIL, PRIMARIA y
PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA. Modalidad online y seguimiento individual y grupal. A través de guiones
estructurados, modelos, plantillas, buenas prácticas y vídeos explicativos. Las 30 horas se dividirán en 4
bloques. Mediante los foros se compartirán ideas, ejemplos, reflexiones y dudas.
EMALEAK :
Estefania Puelles Maté
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Zuzendariak

Estefania Puelles Mate
pt.eskolainklusiboa
(Bilbao)

FORMACION OFICIAL: magisterio en infantil y audición y lenguaje; licenciatura en psicopedagogía,
licenciatura en pedagogía, mater en orientación educativa, especialización en PT, guía Montessori.
EXPERIENCIA: funcionarias desde 2017 en escuela pública como PT en infantil, primaria, secundaria (aula
estable y aula ordinaria), Preparadoras de oposiciones a magisterio infantil y PT en proyecto personal y
academia. Asesoría Berritzegune.
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Matrikula prezioak
MATRIKULA
OROKORRA

2021-12-09 ARTE
103,00 EUR

MATRIKULA MURRIZTUA OROKORRA

88,00 EUR

MATRIKULA EXENTZIOA

72,00 EUR

IRAKASTEKO IKASTEN MURRIZPENA

88,00 EUR
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