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GRADU BUKAERAKO LANA – 1.HH. 

 
Departamentua  Gradua  

HIZKUNTZA ETA LITERATURAREN DIDAKTIKA HAUR HEZKUNTZA 

Izenburua  

HIZKUNTZEN TRATAERA BATERATUAN OINARRITUTAKO HIZKUNTZA CURRICULUM BATEN 
PROPOSAMENA  
Hizkuntza  

EUSKARA  

Helburuak  

 Hizkuntzen Trataera Bateratuaren oinarriak aplikazio-proposamen zehatz batera eramateko gai izatea. 
 Testu-generoetan oinarritutako curriculum bateratua diseinatzeko gai izatea.  

Lan motak  

 
 Testu-generoetan oinarritutako curriculum bateratuaren diseinua, Hizkuntzen Trataera Bateratuaren 

oinarriak erabiliz.  
 

Metodologia 

 
Ikasleak, aukeratuko duen lan motaren arabera, metodologia zehaztu beharko du 
tutorearekin, lana egiten hasi aurretik. 
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GRADU BUKAERAKO LANA – 2.HH. 

 
Departamentua Gradua 

HIZKUNTZA ETA LITERATURAREN DIDAKTIKA HAUR HEZKUNTZA 

Izenburua 

Early introduction of English in Pre-School: a proposal for improvement, implementation 
and analysis of results. 
Introducción temprana del inglés en Educación Infantil: diseño de una propuesta de 
mejora, puesta en práctica y análisis de resultados. 
Hizkuntza 

ENGLISH or SPANISH 

Helburuak 

• To reflect on the implications of teaching and learning a L2/L3 in Pre-School 
• To design and put into practice a learning unit 
• To improve the learning unit based on the thorough analysis of the results obtained in 
the classroom and on the knowledge students have of the theoretical approaches to L2/L3 
learning. 

Justifikazioa 

The European Education System is changing in many ways. From a language perspective, more 
and more, the early acquisition of a second or a third language happens in Infant School. This 
necessarily brings a reflection on the part of the teachers who need to be aware of how to help 
the children acquire this L2/l3 in a natural and communicative way.  
Thus, in this project, the future teachers of English in Basque Infant Schools will experience what 
they have learnt about the theoretical implications of the acquisition of a second language in a 
school setting, by designing their own proposal and by evaluating its suitability with regard to 
the objectives suggested. 

Edukiak 

 Theoretical implications of the learning of a L2/L3 in a school setting 
 SLA: classroom interaction and second language acquisition 
 Basic framework of a learning unit in Infant School 
 Resources for supporting Infant School language learning. 

Metodologia 

 To set up the learning objectives. 
 To design the assessment items and strategies. 
 Development of the learning unit according to the objectives set (instructional 

strategies). New materials might be created for that. 
 Analysis of the results 
 Improvement proposal 
 Thorough review of the literature 
 Personal interviews with the supervisor 
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GRADU BUKAERAKO LANA – 3.HH. 

 
Departamentua  Gradua  

HIZKUNTZA ETA LITERATURAREN DIDAKTIKA HAUR HEZKUNTZA 

Izenburua  

IRAKUR-SUSTAPENA ESKOLAN / ANIMACIÓN LECTORA EN LA ESCUELA 

Hizkuntza  

EUSKARA ETA GAZTELANIA 

Helburuak  

Hizkuntzaren irakaskuntzan elementu garrantzitsua izan da irakurketa ohiturak eta irakurketa 
kopuru batzuk bete daitezen sustatzea. Hori ordea, ez da izan ikasleengan irakurzaletasuna 
pizteko biderik aproposena. Azken aldian irakurzaletasuna bultzatzea ardura garrantzitsua 
bihurtzen ari da, hezkuntza sistemaren barruan ere, eta hori lortzeko bidetan hausnarketa eta 
metodologia aldaketa behar da. Hori aztertzea edo eta horretan proposamenak egitea izan 
daiteke arlo honetako helburuak. 

Lan motak  

 
 Material eta proposamenen azterketa: 

 Eskoletako edo irakasleen praktikak aztertzea. 

 Irakasleen jarrerak aztertzea irakurzaletasunaren garrantziari buruz, edo eta hori 
bultzatzeko metodologiei buruz. 

 Irakurzaletasunarekin lotutako aspektu edo arazo berezi baten inguruko hausnarketa 
sakona. 

 Proposamen bat diseinatu eta gelaratzea. 
 

Metodologia 

Ikasleak, aukeratuko duen lan motaren arabera, metodologia zehaztu beharko du 
tutorearekin, lana egiten hasi aurretik. 
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GRADU BUKAERAKO LANA – 4.HH. 

 
Departamentua  Gradua  

HIZKUNTZA ETA LITERATURAREN DIDAKTIKA HAUR HEZKUNTZA 

Izenburua  

 HIZKUNTZA ERABILI ETA LANDU HHn 

Hizkuntza  

Lan hau aukeratzen duten ikasleak, lana euskaraz egitera animatzen ditugu 

Helburuak  

Ahozko adierazpenaren edo Idatz-irakurketaren sarreraren ikas-irakaskuntza prozesuarekin zerikusia duen gai 
baten inguruan sakondu: haurren gaitasunak eta garapena, curriculuma, metodologia, ebaluazioa. 

Justifikazioa 

 
Eskolak komunikazio gaitasuna garatzen eta aurrerapenak egiten lagundu behar die Haur Hezkuntzako ikasleei, 
adin honetan dituzten beharrizanak kontuan izanda. Gradu Bukaerako lan honetan komunikazio gaitasunaren arlo 
desberdinak aztertu, ikertu, eta garatuko dira. Horretarako, graduan zehar eskuratu diren ezagutzetatik abiatuz, arlo 
desberdinetan sakondu eta ezagutza berriak arakatzeko aukera izango du ikasleak. 

LAN MOTAK 

 
1. AHOZKO ADIERAZPENA HHn 

 
A) ESKU-HARTZE MOTAK 

 Aukeratu gelako esku-hartze mota bat eta aztertu esku-hartze mota (korroa, proiektuen bidezko lana, 
hormirudia…), ahozko adierazpenaren lanketa kontuan izanik. Behatu, aztertu, ondorioak atera eta proposamenak 
egin. Behaketa teknika egokiak erabili: grabatu, egunerokoa egin, behaketarako erregistroak sortu… 

 Aztertu irakaslearen esku-hartzea eta haurren produkzioak: behatu irakaslearen esku-hartzea, jaso, aztertu, umeen 
produkzioetan duen eragina aztertu, ondorioak atera, proposamenak egin. 

B) HIZKUNTZAKO PROIEKTUAK 
 Ahozko adierazpena lantzeko SD bat esperimentatu (hizkuntzako proiektuaren markoan); ondoren, edukien 

sekuentziaziorako eta esku-hartzerako proposamena egin dagokion ardatz diskurtsiboan. 
 Ahozko adierazpena lantzeko materialen ekoizpena. 
 HHko materialen azterketa konparatiboa: HHko materialak aztertu eta alderatu. Alderatzeko elementuen artean 

argitalpen desberdinetako proiektu pare bat eta ahozko adierazpena lantzeko SDak (hizkuntzako proiektuen 
markoan) egongo dira 

C) AHOZKO ADIERAZPENAREN GARAPENA 0-3 / 3-6  
 Umeen produkzioak aztertu: HHko 3-6 urteko umeak grabatu. Umeen produkzioak aztertu eta horren ondorioak 

atera. Behaketa teknika egokiak erabili: grabatu, ebaluatzeko erregistroak sortu. 
 Umeen produkzioak aztertu: HHko 0-3 urteko umeak grabatu. Umeen produkzioak aztertu eta horren ondorioak 

atera. Behaketa teknika egokiak erabili: grabatu, ebaluatzeko erregistroak sortu. 
 

2. ULERMENA HHn 
Ulermeneko sekuentzia didaktiko bat esperimentatu: SDak aztertu, gelaratu, gelaratzea behatu, aztertu eta eta 
ondorioak atera. Proposamenak egin. 
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3. IDATZ-IRAKURKETA HHn 
 Idatz-irakurketa SD bat esperimentatu, behatu, aztertu eta ondorioak atera. 
 Idatz-irakurketaren lanketa behatu, aztertu, eta ondorioak aterata, proposamenak egin. 
 Idatz-irakurketaren lanketa behatu eta alderatu estrategia desberdinak erabiltzen dituzten bi ikastetxetan: 

metodoen bidez eta ikuspegi konstruktibistatik. 
 Idatz irakurketako metodoa aztertu. 

Metodologia 

 
Legedi-testu, irakaskuntza baliabideak, argitalpen zientifikoak, elkarrizketa edo behaketak abiapuntu edo aztergai 
hartuz, ikerketa-galderen proposamena, datuen bilketa sistematikoa, antolaketa, analisia eta eztabaida eta ikerketa-
txostenen ekoizpena. 
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GRADU BUKAERAKO LANA – 5.HH. 

 
Departamentua  Gradua  

MUSIKA, PLASTIKA ETA GORPUTZ ADIERAZPENA SAILA HAUR  HEZKUNTZA 

Izenburua  

Arte Hezkuntza – PROZESU SORTZAILEAK 

Hizkuntza  

EUSKARA 

Helburuak  

Ikus-entzunezko zein musika eremuko kultura produktuen eta artearen inguruko memoria, 
proiektu edo ikerketa originala eratzea, honen osagai komunikatibo, sortzaile zein kritikoak 
hezkuntza praktiketara bideratuz 

Justifikazioa 

Kulturaren merkatua edozein dela ere, Haur zein Lehen Hezkuntzako haurraren garapen 
integralean funtsezkoa den heziketa-potentzial sentsible eta sortzailea topa dezakegu Artean. 
Etapa hauetan, arte hezkuntzak sormenaren, pentsamendu kualitatibo zein pertzeptiboaren 
edota adierazpen pertsonalaren garapena ahalbidetzen du; gaitasun hauek, elementu “ederrak” 
sortzeko aukera emateaz gain, ikasle hauen pentsatzeko, sortzeko zein jarduteko moduan 
eragina dute. 
Hemendik abiatuz, GBLaren helburua abilezia dutenentzat bakarrik zuzendua dagoen arte 
esklusibo baten ideia apurtzea litzateke, sormen prozesu espezifiko (nahiz eta unibertsal) gisa 
berreskuratuz, honek praktika pedagogikoetan duen interesa aintzat izanik.  
 

Edukiak  

Aukerak zehaztu, konponbideak bilatu eta ezagutzak eskuratzeko mekanismo gisa proposatzen 
den edozein prozesu sortzaile.  
 

Metodologia 

Proposamen metodologikoa irekia da, eta lan motaren araberakoa izan daiteke, nahiz eta beti 
Tutorearekin adostua izango den. Bere egitura osatuko duten elementuak honakoak dira: 
gaiaren aurkezpena, egoeraren auzia, helburuak, proposamen metodologikoa, ondorioak, 
bibliografia eta eranskinak (baleude). 
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GRADU BUKAERAKO LANA – 6.HH. 

 
Departamentua  Gradua  

MUSIKA, PLASTIKA ETA GORPUTZ ADIERAZPENA 
SAILA 

HAUR HEZKUNTZA 

Izenburua  

GORPUTZ ADIERAZPENA 

Hizkuntza  

EUSKARA/GAZTELERA 

Helburuak  

- Gorputz adierazpenaren ezagutza teorikoetan sakondu. 
- Gorputz adierazpen jardueren garrantzi pedagogikoa eta ondorioak aztertu. 
- Gorputz adierazpenen jarduerak, beste gai desberdinekin erlazioak landu: emozioak, sormena, 

auto-kontzeptua, ikasketa kooperatiboa, heziketa fisikoa, hezkuntza artistikoa, 
diziplinartekotasuna, gorputz-kinesiko adimena. 

- Gorputz adierazpenen jardueren inguruan, ikerketa edo proposamen praktiko bat garatu. 

Justifikazioa 

Gorputz Adierazpenaren diziplinaren barneraketa hezkuntzako curriculumean, jarduera hauei eman 
beharreko garrantzia ematea suposatu beharko luke, aintzat hartuz eta programatuak izanez. Aldi 
berean, gizakiaren garapen integrala sustatzeko baliabide egokia dela badakigu, baina errealitatean, 
zalantza asko daude jarduera hauen ikas-irakas prozesua bideratzeko momentuan eta zelan jarduera 
hauen bitartez, ikasleen konpetentzia pertsonal, sozial eta sistemikoa eskuratzeko jarraitu beharreko 
ibilbidean ere. Gaur egun, garrantzia ematen ari zaion beste gai batzuekin ere erlazionatzen ditugu 
jarduera hauek, besteak beste; auto-kontzeptuaren garapenarekin, XXI.mendeko irakaskuntza erronka 
den sormenarekin, adimen anitzen gorputz-kinesiko adimenarekin, elkarbizitzarako prozesuak 
bideratzeko ikasketa kooperatiboko estrategiekin, etab. 
 

Edukiak  

- Terminologia.  
- Azterketa bibliografikoa gaiaren inguruan. 
- Aukeratutako gaiaren justifikazioa. 
- GBL baten egitura eta atal desberdinen edukiak. 
- Aukeratutako lanaren metodologiaren garapena eta zehaztapena. 
- GBL idatziaren aspektu formalak. 
- Ahozko defentsaren aspektu formalak. 

 

Metodologia 

GBLren metodologia irakasle eta ikaslearen arteko akordioaren bitartez zehaztuko da. Betiere, bien 
interesak eta irizpideak kontuan hartuz. 
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GRADU BUKAERAKO LANA – 7.HH. 

 

Departamentua  Gradua  

Zientzien Didaktika Haur Hezkuntza 

Izenburua  

Matematikarako Konpetentzia Haur/Lehen Hezkuntzan 

Competencia Matemática en Educación Infantil/Primaria 

Mathematical Competence in Pre-school/Primary Education 

Hizkuntza  

Euskara, gaztelera, ingelesa 

Helburuak  

-Matematikaren irakas-ikaskuntza material, baliabide eta prozesuaren azterketa kritiko eta aplikatua egitea 

-Berrikuntza-hobekuntza proposamenak diseinatzea edota gelaratzea 

Justifikazioa 

Gaur egun hezkuntzaren alorrean oinarrizkoak diren dokumentuetan (i.e. Europar Batasunaren txostena) eta 

hezkuntza arautzen duten legetan (RD 126/2014, 216/2015 dekretua), Matematikarako Konpetentzia oinarrizko 

konpetentzia bezala jasotzen da. Hau da, Heziberri markoan jasotzen den bezala, jakintza matematikoa aplikatzea 

bizitzako premiekin zerikusia duten arazoak interpretatzeko deskribatzeko, azaltzeko eta haiei erantzuteko, arloaren 

berezko pentsamendu- eta adierazpen-moduak eta tresnak erabilita. 

Hezkuntza sisteman Matematikarako Konpetentzia eskuratzeko ikas-irakaskuntza testuinguru, prozesu, baliabide 

eta eragileen analisi kritikoak berak eta hortik eratorritako berrikuntza eta hobekuntza proposamen sistematizatuek 

etorkizuneko hezkuntzako profesionalari aukera emango diote arloari buruzko ikuspuntu kualifikatu eta heldua 

eskuratzeko eta bere etorkizuneko praktikari buruzko jarrera kritiko eta berritzailea eskuratzeko. 

Edukiak  

-Matematikarako Konpetentziaren osagaiak 

-Matematikarako Konpetentzia eskuratzeko metodologia eta baliabideak 

-Matematikarako Konpetentziaren eskuratze-mailaren ebaluazioa 

Metodologia 

Legedi-testu, irakaskuntza baliabideak, argitalpen zientifikoak, elkarrizketa edo behaketak abiapuntu edo aztergai 

hartuz, ikerketa-galderen proposamena, datuen bilketa sistematikoa, antolaketa, analisia eta eztabaida eta ikerketa-

txostenen ekoizpena. 
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Trabajo Fin de Grado – 8.HH. 

 

Departamentua  Gradua  

DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EDUCACIÓN INFANTIL/LH 

Izenburua  

PRESENCIA PÚBLICA DE LA RELIGIÓN 

Hizkuntza  

Castellano 

Helburuak  

Hacerse cargo y reflexionar sobe un debate existente con modalidades diferentes,  tanto a nivel universal como 

particular: 

1. Conociendo publicaciones y debates sobre el tema 

2. Conociendo y analizando la situación jurídica europea, española, vasca (acuerdos, concordatos, etc.) 

3. Detectando la  presencia pública de la religión en nuestro entorno, espacios, instituciones, conflictos y 

tratamiento en los medios 

4. Conociendo declaraciones de organizaciones religiosas mundiales 

Justifikazioa 

Existe un debate importante desde hace unos años propiciado por Habermas y opositores a él como Flores d´Arcais acerca del 

papel de la religión en la sociedad democrática, que ha tenido una amplia repercusión. 

Existe asimismo en nuestro entorno más cercano un debate sobre esa presencia incluso espacial (conflicto sobre ubicación de 

iglesias, mezquitas, oratorios…). Asistimos también a un debate permanente sobre el lugar de la educación religiosa en la 

Institución educativa, que educación, donde, etc. La democracia exige a su ciudadanía un esfuerzo de integración que no se 

limita al cumplimiento material de las leyes sino que demanda una actitud moral que implica en muchos casos asumir 

obligaciones sin otro beneficio que asegurar la cohesión de la sociedad. ¿Qué papel cumple la religión como fuente de estas 

motivaciones positivas para la integración social? 

Edukiak  

Diversidad, pluralismo, multiculturalismo e interculturalidad, 

tolerancia, creencias religiosas, convivencia,  secularidad, fundamentalismo, relación entre  instituciones pública y religiosas,  

religión e inmigración, desarrollo humano. 

Temas posibles, a modo de ejemplo: 

• Evolución, presencia y declaraciones de la Iglesia católica vasca en la construcción de la paz 

• Pluralismo cristiano en Euskadi 

• Situación de las religiones minoritarias 

• Conferencias Naciones Unidas ONU) sobre desarrollo humano y demandas o presencias de las religiones (Nairobi 1985, 

Pekin-Beijing, Viena, etc.)  

• Qué es, qué dice, cómo funciona el Consejo Ecuménico de las Iglesias, etc. 

• Construcción y constitución europea y religión (debates) 

• Acuerdos o desacuerdos en materia educativa y religión (Europa, España, Euskadi) 

• Evolución y actualidad de la presencia institucional educativa confesional en Euskadi 

Metodologia 
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Se podrá combinar trabajo bibliográfico y trabajo de campo. 
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GRADU BUKAERAKO LANA – 9HH 

 

Departamentua  Gradua  

PSIKOPEDAGOGIA HAUR HEZKUNTZA 

Izenburua  

ADIMEN GAITASUN HANDIKO IKASLEAK ANTZEMATEA ETA ERANTZUNA ESKOLAN 

Hizkuntza  

GBL euskaraz egin nahi duten ikasleei zuzenduta soilik. 

Helburuak  

 Adimen gaitasun handiko ikasleen ezaugarriak, garapena eta AGH motak eta hauek 

azaltzen dituzten eredu teoriko nagusiak ezagutzea. 

 EAEn Adimen Gaitasun Handiko ikasleak antzemateko protokoloa ezagutu. 

 Praktiketako ikastetxean ikasten duten ustez Adimen Gaitasun Handiko ume bi 

antzemateko prozesua burutu, beharreko tresnak eta frogak aplikatuz. 

 Adimen Gaitasun Handiak dituzten ikasleei eskaintzen zaizkien hezkuntza erantzun 

proposamenak eta horien ikerketa-emaitzak ezagutu Nazioarte mailan, Estatu mailan eta 

autonomia erkidegoetan. 

 Adimen gaitasun handiko ikasleei erantzuna emateko gelarako lan proposamena 

diseinatzea, posible den heinean ikaslearen profilean oinarrituz. 

Justifikazioa 

Eskola inklusiboaren ikuspegitik aniztasunaren trataera egokia eginez ikasle guztiei kalitatezko 

hezkuntza bermatzea da gure Hezkuntza Sistemaren erronka nagusia. 

Ikasleen artean Adimen Gaitasun Handiko ikasleak ere baditugu, beraien ezaugarri eta premia 

anitzekin eta, hauek ezagutzeaz gain, gaur egun adimen gaitasun handiak dituzten ikasleak 

antzeman eta hauen gaitasunak eta premiak identifikatu eta balioesteko tresnak ezagutu behar 

ditugu. Ikasle hauek ikasi eta gaitasunak gara ditzaten beharrezkoa da antzemate prozesua 

ezagutu eta oinarrizko maila batean, aurrera eramaten jakitea. 

Edukiak  

Adimen gaitasun handiak dituzten ikasleak antzemateko eta erantzuna emateko egungo  

 Arloko legedia eta lanerako protokoloak 

 Adimen Gaitasun Handiko eredu azalgarriak 

 Antzemateko tresnak 

 Hezkuntza erantzunerako ereduak 

 Neurriak eta beren eraginkortasuna 

Metodologia 
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Adimen gaitasun handiei buruzko egungo teoriak eta protokoloak aztertu eskuliburu eta 

aldizkari zientifikoetako ezagutzetan oinarrituta. Praktiketako gelako ikasleen behaketan 

oinarrituz, adimen gaitasun handiko ezaugarriak dituzten ume biri, antzemateko tresnak 

eta frogak aplikatu, adimen gaitasun handikoak izan ote daitezkeen justifikatzeko 

txostena idatziz. 
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GRADU BUKAERAKO LANA – 10HH 

Departamentua  Gradua  

PSIKOPEDAGOGIA HAUR HEZKUNTZA 

Izenburuak 

 Ikastetxeetan berrikuntza bultzatzen duten aldagai nagusiak  (ikastetxeen 

antolamenduaren ikuspegitik). 

 Zuzendaritza eta lidergoa ikastetxeetan. 

Hizkuntza  

EUSKARA - GAZTELANIA 

Helburuak  

Berrikuntza prozesuak bultzatzen dituzten aldagaien azterketa eta zuzendaritza taldeen 

betebeharrak. 

1. Ikastetxeetan berrikuntza bultzatzen duten aldagai nagusiak identifikatzea eta aztertzea  

2. Zuzendaritza funtzioa eta lidergoa ikastetxeetan. 

3. Zuzendarien formazioa. 
 

Justifikazioa 

Egungo hezkuntza sistemak ikastetxeetan berrikuntza eta hobekuntza prozesuak bultzatzeko 

beharra eta interesa adierazten du. Horretarako hezkuntza administrazioak bere helburuak eta 

orientabideak jartzen dituen arren, ikastetxeak bere barnean sortzen duen berrikuntza eta 

hobekuntza kulturak baldintzatzen du nagusiki prozesu horien arrakasta. Prozesu hauetan 

zuzendaritza taldeek eta beraiek adierazten duten lidergoa alderdi kritikoak dira. Interesgarria 

dirudi irakaslegaiek arlo honetan bere ikaskuntza eta gaitasunak zabaltzea etorkizunean 

berrikuntzaren eta lidergoaren aldeko agenteak izan daitezen bere testuinguru profesionaletan. 
 

Edukiak  

 Berrikuntza hezkuntza esparruan, ikastetxeen antolamenduaren ikuspegitik. 

 Berrikuntza eta hobekuntza prozesuak Ikastetxeetan eta lagungarri agertzen diren 

aldagaiak ikastetxeetan 

 Zuzendaritza ikastetxeetan. 

 Lidergoa eta kudeaketa ikastetxeetan. 
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Metodologia 

Metodologia ikasleekin adostuko da, giza zientzietan ikertzeko oinarrizko arauak behin zainduz 

gero. Ikerketa kualitatiboa, zein kuantitatiboa onartuko da. 
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Trabajo Fin de Grado – 13.EI. 

Departamento Grado  

PSICOPEDAGOGÍA LEHEN HEZKUNTZA – HAUR HEZKUNTZA 

Título  

 Variables que inciden en la innovación en los centros educativos  (desde la  perspectiva del 

centro como organización). 

 Dirección y liderazgo en los centros educativos. 

Lengua  

EUSKARA - GAZTELANIA 

Objetivos  

 

Analizar los procesos de innovación y las variables que lo impulsan así como  el papel de la dirección en 

los centros educativos. 

1. Identificar y analizar los factores que facilitan y que dificultan la innovación en los centros 

educativos.  

2. La función  directiva y el liderazgo en el centro educativo. 

3. La formación de los equipos directivos. 

 

 

Justificación 

El sistema educativo actual muestra interés por innovar y mejorar los centros educativos. La 

administración pública, en el ámbito de la educación, marca los objetivos y las orientaciones 

necesarias para ello, pero es la escuela la que crea las principales condiciones para que se lleven 

a cabo los diferentes proyectos de innovación y mejora con éxito. En este tipo de procesos los 

equipos directivos y el liderazgo que ofrecen constituyen factores de  primer orden. Resulta por 

tanto de gran interés que los estudiantes de grado de Magisterio amplíen sus capacidades y 

aprendizajes en este campo para que en el futuro puedan contribuir a la innovación y al 

liderazgo en su ámbito profesional.  

 

Contenidos  

 La innovación en el contexto del centro educativo (desde la perspectiva de la 

organización de centros) 

 Procesos de innovación y mejora en los centros educativos: variables que facilitan y 

dificultan los procesos. 

 La dirección en los centros educativos. 

 Liderazgo y gestión en los centros educativos. 
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Metodología  

La metodología se acordará con el/la estudiante dentro del marco de las pautas de 

investigación en ciencias sociales. Se admitirán la investigación tanto de tipo cualitativo 

como cuantitativo. 
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Gradu Bukaerako Lana – 11HH 

 

Departamento Grado  

PSIKOPEDAGOGIA HAUR HEZKUNTZA  

Título  

ATXIKIMENDUA ESKOLAN 

Lengua  

EUSKARA ETA GAZTELANIA  

Objetivos  

El objetivo general es analizar aspectos relacionados con el apego en los niños y niñas de 

Educación Infantil y/o Educación Primaria. Por ejemplo, analizando la importancia del apego en 

el establecimiento de sus relaciones interpersonales, en su autoestima, en su aprendizaje, etc. 

Justificación 

Los aspectos relacionados con el apego tienen una gran repercusión en el desarrollo psicológico 

de los/as menores. Por ello el profesorado de Educación Infantil y Educación Primaria debe 

tomar conciencia de la importancia de intervenir desde la teoría del apego y de su rol como 

figura de apego para los/as menores.  

Contenidos  

- Psicología de la Infancia. 

- Psicología de la Educación. 

- Infancia, salud y alimentación. 

- Dificultades de aprendizaje. 

- Psicología del desarrollo. 

Metodología  

El TFG puede ser realizado en las siguientes modalidades: 

- Trabajo teórico (un análisis exhaustivo). 

- Trabajo teórico y estudio empírico (contraste de los aspectos teóricos con la percepción 

del profesorado). 

 



Gradu Bukaerako Lana – Fitxa 

Ikasturtea 2020-2021 

1 

 

Gradu Bukaerako Lana – 12HH 

 

Departamento Grado  

PSIKOPEDAGOGIA HAUR HEZKUNTZA  

Título  

HEZKUNTZA EMOZIONALA - EDUCACIÓN EMOCIONAL EN LA ESCUELA 

Lengua  

EUSKARA ETA GAZTELANIA  

Objetivos  

El objetivo es analizar la relevancia de abordar la educación emocional con los/as menores en 

los Centros Educativos. Profundizando en las implicaciones teórico-prácticas que la educación 

emocional tiene en el funcionamiento y aprendizaje de los niños y niñas.  

Justificación 

La educación emocional es un factor fundamental para que los/as menores puedan 

desenvolverse adecuadamente en su entorno. La empatía, la motivación, la autorregulación y las 

habilidades sociales, entre otros, comienzan a desarrollarse en edades tempranas, de manera 

que resulta crucial el trabajo en estas variables en el ámbito escolar y como profesionales de la 

educación, debemos estar formados en esta materia.   

Contenidos  

- Psicología de la Infancia. 

- Psicología de la Educación. 

- Infancia, salud y alimentación. 

- Dificultades de aprendizaje. 

- Psicología del desarrollo.  

Metodología  

El TFG puede ser realizado en las siguientes modalidades: 

- Trabajo teórico (un análisis exhaustivo). 

- Trabajo teórico y estudio empírico (contraste de los aspectos teóricos con la percepción 

del profesorado). 
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