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2016/2017 ikasturterako PREST GARA ikastaroak 
 

ZATOZ ETA PARTE HARTU GUREKIN ESKOLAKO BERRIKUNTZAN. 
 

Apunta zaitez  !  del 12 al 30 de Septiembre 

 

(eskabidea on line) IRAKASLEGUNEAN 

https://www.hezkuntza.net/appcont/control_acceso/irakaslegunea/    

 

(paperezko eskabidea) Eskabidea deskargatu, eskuz bete eta Lurraldeko Ordezkaritzara eraman edo postaz bidali 

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/  

 

(zalantzak eta galderak) Mezu elektronikoa bidali    garatu@hezkuntza.net  

 

kod. IKASTAROA NON NOIZ HELBURUAK 

053 

  

 
Hezkuntza afektibo 

sexuala Haur eta Lehen 
Hezkuntzan  

 HH eta LH irakasleak 

DONOSTIA 

20 ordu 

presentzialak  

EASO 

Politeknikoa 

2016eko azaroaren 21, 22, 23, 29 
eta y 30 eta abenduaren 14   

(presentzialak)   17:10- 20:30      
Astelehena/Asteartea/Azteazkena 

(lan pertsonala 10 ordu ez-
presentzialak) 

Haur eta neska-mutilekin sexualitaren gaia lantzeko 
behar diren oinarrizko informazioa eta tresnak 
eskaintzea;Parekotasuna harreman osasuntsuen 
oinarriak ezagutzea; Aniztasuna/Desberdintasuna 
kontuan izanda, hezkuntza afektibo-sexualerako 
orientabideak eman; Gelan eta ikastetxean bultzatu 
behar diren jarduerak eta biolentzietan oinarritutakoak 
eta sahiestu behar diren beste batzuk detektatzeko, 
prebenitzeko eta aurre egiteko tresnak ematea. 
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Las interacciones como 
base del aprendizaje. 

Actuaciones de éxito en 
Educación Primaria 

 
LH irakasleak 

BILBO 

20 ordu 

presentzialak  

ACEX76 

2017eko urtarrilaren  18 eta 25, 
otsailaren 1, 8, 15 eta martzoaren 8   

(presentzialak)   17:10- 20:30       

Asteazkenak 

(lan pertsonala 10 ordu ez 
presentzialak) 

Dar a conocer investigaciones y aportaciones teóricas 
sobre cómo se desarrolla el aprendizaje en el 
alumnado. 
Reflexionar sobre cómo las interacciones inciden en la 
adquisición efectiva del conocimiento. 
Profundizar en las estrategias metodológicas y 
organizativas de aula que promueven interacciones.  
Poner en práctica y analizar dichas estrategias. 

276 Genero-indarkeriaren 
sozializazio prebentiboa 

 
 

Orokorra 

DONOSTIA 

20 ordu 

presentzialak  

EASO 

Politeknikoa  

2016eko azaroaren 3, 10, 17, 24, 
eta abenduaren 1 eta 15 

(presentzialak)   17:10- 20:30       

Ostegunak 
(lan pertsonala 10 ordu ez 

presentzialak) 

Biolentziaren ikaste-prozesuak ulertzea; ikastetxeetan 
genero-indarkeriaren sozializazio prebentiboa 
sustatzeko estrategiak ezagutzea; biolentziari 
erakarpena kentzeko eta parekotasun harremanei 
erakarpena emateko estrategiak biltzearen beharrari 
buruz gogoeta egitea; Genero-indarkeria prebenitzeko 
ebidentzietan oinarritutako estrategiak lantzea. 

297 

 

 

 

 
Socialización preventiva 

de la violencia de 
género 

 
Orokorra 

BILBO 

20 ordu 

presentzialak  

ACEX 

2016eko azaroaren 2, 9, 16, 23, 30 
eta abenduaren 14 

 (presentzialak)   17:10- 20:30       

Asteazkenak 

(lan pertsonala 10 ordu ez 
presentzialak) 

Comprender los procesos de aprendizaje de la 
violencia; Conocer estrategias para impulsar la 
socialización preventiva de la violencia de género en los 
centros educativos; Reflexionar sobre la necesidad de 
buscar estrategias para quitar el atractivo hacia la 
violencia y dotar de atractivo a las relaciones 
igualitarias; Trabajar estrategias basadas en evidencias 
para prevenir la violencia de género.  

 

Ikastaroak ondorengo egoitzetan egingo dira: 

Donostia: EASO Politeknikoa 

     

Bilbon:  ACEX  c) Asturias nº 9, 2º piso. Bilbao (San Inazio) 


