
     
 
 
 

 
 
 

                    EPAIMAHAIAREN ERABAKIAK 
 

                       

 

 

 PRESTAKUNTZA: 
 

Ikastaroetan egindako 20 orduko multzo bakoitzagatik, 0,20 puntu. 

• Euskararen irakaskuntza (euskaraz) 

• Pedagogia 

• Euskal itzulpengintzari buruzko ikastaroak  

 

Bai Ez Arrazoia 

 20 ordu baino gutxiago Ez dago oinarrietan aurreikusia 

 Ordurik ez Oinarrizko informazioa 

Ofimatika. 20 orduko 0,20 puntu    

 Aztertzaile lana Ez dago oinarrietan aurreikusia 

 Hizkuntzak  Ez dago oinarrietan aurreikusia 

Itzulpengintza   

 HEOCaren 4. mailarako gaikuntza-

ikastaroa 

4. maila gainditzeko 

ezinbesteko baldintza 

 Retardo del lenguaje infantil. Disfasia Ez dago oinarrietan aurreikusia 

 Dislexias: diagnóstico, recuperación, 

prevención 

Ez dago oinarrietan aurreikusia 

 Hezkidetza ikastaroa Ez dago oinarrietan aurreikusia 

 HIZNET Hizkuntza Plangintza 

Graduondo ikastaroa  

Ez da oinarrietan aurreikusten 

Soziolinguistika 

 LINGUANET  Lan Munduko Hizkuntza 

Plangintza ikastaroa 

 Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarra 1994ko 

urriaren 3tik 7ra  

Ez dago oinarrietan aurreikusia 

Ordurik ez 

 Lurraldea eta Hizkuntza. Hizkuntza eta 

Lurraldea 

Ez dago oinarrietan aurreikusia 

Excellence in Basque Studies (UPV/EHU 

Uda Ikastaroak) 

  

 TREBATZAILE BFAren Euskara 

Erabilera Sustatzeko egitasmoan 

Beharra bada ez 

Euskara teknikari eta prestakuntzarako 

ikastaroa 

  

El profesor de segundas lenguas… 

El desarrollo del a competencia oral: 

enseñanza pronunciación… 

Inclusión y aplicación del as tecnologias 

en los centros educativos 

Evaluación por competencias… 

El profesor de lenguas… 

¿Cómo formar al alumno para que sea 

dueño de su proceso de aprendizaje? 

Curso de Formación de Profesores de 

Español 

Corrección de pruebas tipográficas y 

gestión editorial 

 HABEk bideratuak eta 

didaktika-pedagogiarekin zer 

ikusi zuzena dutenak. 



Taller de creatividad aplicado a la 

docencia 

XII Congreso Internacional Expolingua 

El aprendizaje del a escritura… 

La lengua oral coloquial…  

Jendeaurrean hizketan 

Gazteak euskaraz hizketan. 

Ahozkotasunaren eta jarreraren lanketa 

 

 
   
 
 

ARGITALPENAK:  
  
0,20 puntu glotodidaktika, euskalduntze eta alfabetatze gaiei buruzko argitalpenengatik 
 

Bai Ez Arrazoia 

 Bolondres hizkuntzari buruzko tesi 

batean 
Ez dago oinarrietan aurreikusia 

 Bizkaiko dultzaina Ez dago oinarrietan aurreikusia 
 HEZINET (EGA lortzeko 

prestakuntza kurtso baten 

garapena helburu) Proiektuan 

Materialgilea 

 

 Euskal Herriko VI.Hizkuntza 

Erabileraren Kale Neurketan 

Neurtzaile (Soziolinguistika 

Klusterra) 

Ez dago oinarrietan aurreikusia 

 Euskarazko fikziozko zinemaren 

susperraldi hauskorra (2005-

2012) (Ikusgaiak. Cuadernos de 

Cinematografía, nº8) 

Ez dago oinarrietan aurreikusia 

 Emakumea eta euskal 

irakaskuntza (bat 

soziolinguistika aldizkaria) 

Ez dago oinarrietan aurreikusia 

“Moodleren erabilera Mastitxu 

euskaltegian” Moodle Moot 

Euskadi 2011 

 

  

 “Barnetegian” eta “Hizketako 

egintzak vs. Isiltasun egintzak” 

(Santurtziko Udal Euskaltegikon 

Irakasleon Aldizkaria on-line 

aldizkarian) 

 

  

 Bidaia kontakizun bat: Hotzak 

berotuta 

Ipuina 

 Euskara poltsan (artikulua 

erabili.eus) 

Glotodidaktika ez 

              
 
 
 
 ---Bi magisteritza titulu daudenetan 1+1= 2 puntu zenbatu da 



                   
 ---Prestakuntzan ordu guztiak batu dira eta ondoren 20 ordu bakoitzeko 0,2 puntu eman 
(puntu 1 gehienez) 

                   
 ---CAP delakoa ez da kontuan hartu, klaseak eman ahal izate hori balioztuta baitago 
lehendik. 

 
 


