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GRADU BUKAERAKO LANA – 1.LH. 

 
Departamentua  Gradua  

HIZKUNTZA ETA LITERATURAREN DIDAKTIKA LEHEN HEZKUNTZA 

Izenburua  

Umeen ekoizpenen azterketa / Análisis de producciones infantiles 

Hizkuntza  

EUSKARA ETA GAZTELANIA 

Helburuak  

Umeen adierazpen gaitasunaren azterketan trebatu eta sakondu: azterketa diakronikoa edo sinkronikoa 
izan daiteke. Era berean, ahozko adierazpena zein idatzizkoa azter daiteke. 

Edukiak  

 Testu generoen karakterizazioa 
 Umeen ekoizpenen ezaugarriak 
 Umeen ekoizpenen azterketa ebolutiboa 
 Umeen ekoizpenen azterketa konparatiboa: hizkuntzen artean, ama hizkuntzaren 

arabera… 
Metodologia 

 
Lan hau egiteko umeen ekoizpenak eskuratu beharko dira, ahozkoak edo idatzizkoak, 
lanaren arabera. Hori egiteko praktikaldia aprobetxatzea komeni da.  
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GRADU BUKAERAKO LANA – 2.LH. 

 
Departamentua  Gradua  

HIZKUNTZA ETA LITERATURAREN DIDAKTIKA LEHEN 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 – 3.LH. 

 
Departamentua  Gradua  

HIZKUNTZA ETA LITERATURAREN DIDAKTIKA LEHEN HEZKUNTZA 

Izenburua  

HIZKUNTZA ETA ARLOAK / LENGUAJE Y ÁREAS 

Hizkuntza  

EUSKARA ETA GAZTELANIA 

Helburuak  

Hizkuntza arloak eta beste ezagutza arloen arteko harremana eta trataera izango da hemendik aurrera 
garatuz joango den ildoa, trataera bateratuaren haritik. Horien artean, ondoren proposatzen diren 
ikerketa bideak interesgarri ikusten ditugu, baina horietatik at ikasleon esku dago gai desberdinen bat 
proposatzea. 

Lan motak  

 
 Arloko materialen azterketa: 

o Ingurune edo bestelako arloko material didaktikoetan nolako adierazpen jarduerak 
eskatu ohi diren sailkatu eta baloratu, ikuspegi komunikatiboa eta proiektu bidezko 
irakaskuntza kontuan izanik. 

o Material edo metodologia desberdinen konparaketa. 

 Hizkuntzakoak ez diren arloak eta hizkuntzakoak era bateratuan lantzea proposatzen duten 
materialen azterketa eta balorazioa. 

 Gaitasun zientifikoari edo matematikoari lotuta, Diagnosi Proben azterketa: 

o ISEI-IVEIko probetan aztertu gaitasun zientifikoa neurtzeko nolako testuak sortu behar 
izaten dituzten ikasleek eta egin testu horien azterketa edo karakterizazioa hizkuntza 
arloan lantzeko proposamenetan erabiltzeko moduan. 

o Proposamen didaktikoa: ISEI-IVEIko emaitzak aztertuta umeen zailtasunak antzeman eta 
horretarako hobekuntza proposamena diseinatu. 

 Hizkuntza arloko materialetan aztertu beste arlo batekin lotutako testu mota bat edo batzuk 
lantzen ote diren eta nola. 

 Lan ildoa aukeratu ondoren, proposamenaren fitxa bete hurrengo bilerarako. 
 

Metodologia 

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

 
Departamentua  Gradua  

HIZKUNTZA ETA LITERATURAREN DIDAKTIKA LEHEN 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 irakurzateltasuna 
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 aztertea 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 garrrantziari 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 – 5.LH. 
Departamentua  Gradua  

HIZKUNTZA ETA LITERATURAREN DIDAKTIKA LEHEN HEZKUNTZA 

Izenburua  

Ingelesa irakasteko programak eta metodoak Lehen Hezkuntzan eta Haur Hezkuntzan eta/edo ikasgaien 
irakaskuntza ingelesez gure eskoletan. 
English programs and methods at Primary and Pre-School Education and/or teaching subject areas in 
English at schools. 

Hizkuntza  

EUSKARA/INGELESA/GAZTELERA 

Helburuak  

 
•To describe, analyse and compare English programs and methods that are currently being implemented 
at our Basque schools. 
•To analyse English programs mainly based on CLIL approach  (both, English through content and non-
linguistic areas through English). 
•To describe the methodology that is used in each English program or method so that the learning of 
contents from non-linguistic curricular areas in English is successful and the learning of English through 
contents is effective.  
•To reflect on the implications of teaching and learning an L3 through contents and also on teaching 
different curricular areas (Natural Science, Social Science, Arts & Craft, Physical Education, ICT…) in 
English to use this analysis in order to identify the linguistic content that should be taught in order to aid 
the area learning process.  
 

Justifikazioa 

 
New methodologies for teaching English are emerging at our Basque schools and Education 
undergraduates need to adapt to these changes. They also need to face the challenge of teaching other 
subjects by the medium of English increasingly, typically in CLIL programs in multilingual schools. Many 
of these programmes are finding difficulties when trying to integrate content and language. This 
assignment gives the students the opportunity to explore new and different English programs and 
methods based on CLIL approach and to get to know the difficulties teachers encounter. Students will 
also be encouraged to design innovative teaching proposals based on these new methodologies. 
 

Edukiak  

 
-English L2 teaching and learning. 
-Language and content integration. Basic principles of CLIL approach. 
-English programs and methods at Basque schools (more language focused). 
-Curricular areas taught through English at Basque schools (more content focused). 
 
 

Metodologia 



Gradu Bukaerako Lana – Fitxa 
Ikasturtea 2020-2021 

2 

 

 
-Description and/or comparison of programs and methods for teaching English at Pre-School and  
 Primary schools. 
-Descriptipon of English programs based on CLIL approach at Basque schools. 
-Analysis of textbooks and teaching units related to different curricular areas which are taught mainly in 
 English at Primary & Pre-School Education.   
-Synthesis of findings and drawing conclusions, applying critical thinking and skills and criteria 
 gained in language teaching subjects for designing authentic English/content teaching proposals. 
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GRADU BUKAERAKO LANA – 6.LH. 

 
Departamentua  Gradua  

HIZKUNTZA ETA LITERATURAREN DIDAKTIKA LEHEN HEZKUNTZA 

Izenburua  

TESTUEN ULERMENA /COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

Hizkuntza  

EUSKARA ETA GAZTELANIA 

Helburuak  

Testuen ulermenaren ikas-irakaskuntza prozesuarekin zerikusia duen gai baten inguruan sakondu: 
gelarako proposamenak diseinatu eta aztertu, ahozko ulermenaren berezitasunak aztertu, ebaluazioaren 
arloan sakondu, besteak beste. 

Lan motak 

GELARAKO PROPOSAMENAK 
 Ulermen gabeziak gainditzeko sekuentzia intentsiboak diseinatu estrategia konkretu bat 

garatzeko. 
 Sekuentzia didaktikoak diseinatu adinaren arabera egokituz 
 Material didaktiko ezberdinen azterketa 
 Ikastetxe baten azterketa egin: nola lantzen da ulermena eta nolako emaitzak dituzte 

kanpo ebaluazioetan. 
ULERMENA ETA ARLOAK 

 Gelarako proposamenak diseinatu 
 Materialen azterketa egin 

AHOZKO ULERMENAREN BEREZITASUNAK 
 Metodo ezberdinen konparaketa 
 Proposamen didaktikoak 

EBALUAKETA 
 Ebaluaziorako tresna ezberdinak diseinatu 
 Kanpo ebaluazioaren inguruko azterketak 
 Ikastetxe bateko emaitzak aztertu 

Metodologia 

 
Ikasleak, aukeratuko duen lan motaren arabera, metodologia zehaztu beharko du 
tutorearekin, lana egiten hasi aurretik. 
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GRADU BUKAERAKO LANA – 7.LH. 

 
Departamentua Gradua 

HIZKUNTZA ETA LITERATURAREN DIDAKTIKA LEHEN HEZKUNTZA 

Izenburua 

The use of teaching resources for the development of communicative skills in the English 
classroom. 
Utilización de diferentes recursos en el aula de inglés que ayuden a mejorar las destrezas 
comunicativas en alumnos de Educación Primaria. 

Hizkuntza 

ENGLISH OR SPANISH 

Helburuak 

To develop a teaching unit  adapting the outcomes of such actions to the application of the 
different teaching resources that are often used in the English classroom, with the aim of 
contributing to the learning and the improvement of the different skills in the area of primary 
English teaching. 
To implement a teaching unit at the appropriate required level of language   to achieve a creative 
and effective use of English resources and skills with Primary students. 

Justifikazioa 

The use of linguistic productions is an appropriate strategy for learning a foreign language, between 
the ages of 6 to 12 years. This should be adapted and applied to suit their development level. It can 
be introduced in a playful manner and in some cases by rote learning. This approach will allow the 
transmission and consolidation of knowledge. These resources will often come as an already 
designed package and the students will have the opportunity to take advantage of them. 
There is no doubt that at primary level; a teacher of foreign languages must be prepared to use 
creatively, songs, rhymes, games, and everyday situations in the classroom together with other 
resources while teaching English. The teacher should aim to introduce students to new knowledge 
and skills in a manner which creates interest. It is essential that the teacher is creative in using the 
different teaching resources. 

Edukiak 

 Materials to orientate the teaching process 
 Techniques of didactic application to work on communicative competence in the foreign 

language with   supplementary materials.  
 Use of texts and A/V aids as stimuli and resources for skills development 

Metodologia 

 To select some teaching resources to develop at least one  communicative skill. 
 To design a teaching unit for Primary School students. 
 To implement the teaching unit in a Primary classroom. 
 To analyse the results and elaborate a proposal for improvement. 
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GRADU BUKAERAKO LANA – 8.LH. 

 
Departamentua  Gradua  

Hizkuntza Lehen Hezkuntza 

Izenburua  

HIZKUNTZA HARRERAK ESKOLAN ETORKINEKIN: ESTRATEGIAK ETA BALIABIDEAK 

GBL Hizkuntza  

Euskara 

Helburuak  

Ikastetxe baten nola egiten den hizkuntza-harrera etorkinekin  
 
 

Lan motak  

 
Kasu azterketa: ikastetxe baten harrera planak, esperientziak eta emaitzak aztertu 
Hezkuntza Sailak eta Berritzegunek proposatzen dutean nola gauzatzen den zentru baten edo 
zentzu ezberdinetan, konparaketak eginez.  
 
Metodologia 

 
 Hezkuntza sailak gai honen inguruan dituen planak eta dokumentazioa. 
 Ikastetxeko arduradunarekin elkarrizketak 
 Ikastetxeko dokumentazioa aztertu 
 Adituen proposamenak eta praktika onak arakatu eta aztertu 
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GRADU BUKAERAKO LANA – 9.LH. 

 
Departamentua  Gradua  

Hizkuntza Lehen Hezkuntza 

Izenburua  

Elebitasunetik eleaniztasunera 

Hizkuntza  

Euskara 

Helburuak  

Elebitasunetik eleaniztasunera egin den bilakaera EAEn aztertu 

Justifikazioa 

Gure lurraldean hizkuntza ofizial bi ditugu, bakoitzak presentzia eta indar desberdinarekin. Eskolaren papera 
hizkuntza ofizial biak herritarrei irakastea tokatu zaio eta aldi berean, atzerrikoa den beste hirugarren hizkuntza bat 
irakatsi behar da. Gune soziolinguistiko ezberdinak ditugunez, eskola bakoitzari erabaki ezberdinak hartzea 
tokatzen zaio. Mota askotako esperientziak ditugu eta etorkizunean erabaki berriak hartu beharko direnerako, orain 
arteko ibilbidea ezagutzea komeni zaio etorkizuneko irakasle bati. 

Edukiak  

 Azken 20-30 urtetan EAEko hezkuntza sisteman elebitasuna eta eleaniztasuna bermatzeko egindako 
esperientziak eta hausnarketak ezagutu. 

 Kasu baten azterketa. ikastetxe bat hartu eta bertan egin diren hausnarketak legeak esaten duenera 
egokitzeko eta ibilbidean egindako moldaketak aztertu. 

 Eremu soziolinguistiko ezberdinetako Ikastetxe bi edo gehiago konparatu.  
 

Metodologia 

 
Gaiaren inguruan dagoen bibliografia arakatu.  
EAEko legeak eta dokumentuak gai honekin zerikusia dutenak arakatu. 
Ikastetxe batera joan eta bertako ibilbidea aztertu, dokumentuak aztertuz eta galdetegiak eginez. 
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GRADU BUKAERAKO LANA – LH10 

 

Departamentua  Gradua  

HIZKUNTZA ETA LITERATURAREN DIDAKTIKA LEHEN HEZKUNTZA  

Izenburua  

 ELKARRERAGINA IRAKASKUNTZAN: INTERAKZIOA ETA IKAS-IRAKASKUNTZA PROZESUA 

Hizkuntza  

Euskara - Gaztelania 

Helburuak  

 Irakaslearen diskurtsoa aztertu eta ikasteko prozesuan duen eragina identifikatzea. Hau da, 
irakaslearen diskurtsoaren analisia 

 Hizkuntzaren erabilerak ezagutzaren eraikuntzan duen eragina.  
 Metodologien analisia egin, eta horietan interakzio berbalak bete behar dituen oinarrizko 

baldintzei buruzko hausnarketa egin. 

Justifikazioa 

- Gelako elkarreraginaren azterketa, hau da, irakaslearen ahozko diskurtsoen azterketa. 
- Ikasketak planifikatzerakoan, batez ere gelako dinamikei dagozkionak, hartutako erabakien 

zergatiak eta haien ondorioak aztertzen jakitea oso garrantzitsua da erabaki zuzenak eramateko 
gelaren egunerokotasun horretara. 

Edukiak  

 Elkarreragin motak 

 Elkarreraginen edukiak: 

o Informazioa konpartitu edo konparatu 

o Ideien eta kontzeptuen artean ager ditzaten kontraesanak aztertzea 

o Ezagueraren eraiketa eta esanahien negoziazioa 

o Ideien ebaluazioa edota aldakuntza (batera sortutako eraiketa / ko-kudeaketa) 

o Esanahi berrien aplikazioa /akordio berriak 

 Ikas-irakaskuntza prozesua aurrera eramateko metodologiei buruzko hausnarketa teorikoa, 

kontzeptuala, pragmatikoa 

 Interakzio berbala: kontzeptua /tipoak (sailkapen posibleak) 

 Ikas-irakaskuntza prozesua aurrera eramateko metodologiei buruzko hausnarketa teorikoa, 

kontzeptuala, pragmatikoa 

 Elkarreraginen edukiak: Gelako elkarreragin horretan ager daitezkeen estrategia diskurtsiboak 
eta horien eragina 

Metodologia 
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- Ikerlanen metodologiak eta oinarrizko teknikak aplikatuz ikerlan proiektua: gelako laginak 
aztertuz (bide kualitatibo erabiliz), ondorio batzuk atera kualitatiboki aurkeztuz. 

- Interakzioaren oinarriak kontuan izanik metodologia batzuei buruzko hausnarketa teorikoa, 
kontzeptuala. 

- Interakzioaren oinarriak kontuan izanik metodologien batzuen Konparaketa edota deskribapena 
eginez 
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Trabajo Fin de Grado – 11.LH. 

 
Departamento Grado  

Ciencias Educación Primaria 

Título  

EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA CIENTÍFICA EN EL MARCO DE LA ENSEÑANZA POR 
COMPETENCIAS: APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS, GAMIFICACIÓN, TICS, UTILIZACIÓN DE OTRAS 
LENGUAS 

 

Lengua  

Castellano 

Objetivos  

 
Reflexionar sobre alguna/as de las distintas posibilidades metodológicas que se plantean a los docentes para el 
desarrollo de la competencia Científica; así como ser capaz de desarrollar propuestas de aplicación de alguna/as 
de ellas utilizando las distintas herramientas a su disposición. 
 

 

Justificación 

 
La sociedad actual demanda alumnado “competente” en distintos aspectos, entre ellos el científico. El mundo 
tecnológico cambiante en el que vivimos y la necesidad de formar docentes que eduquen, desde esa perspectiva, 
hace que nos planteemos esta propuesta 

 

Contenidos  

 
Ciencias Naturales, Competencia Científica, ABP, TIC, metodología, gamificación, … 
 

Metodología  

 
En función de la orientación que se dé al TFG. 
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TRABAJO FIN DE GRADO – 12.LH. 

 
Departamento  Grado  

DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS Educación Primaria 

Título  

EDUCACIÓN, PERSPECTIVA DE GÉNERO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD AFECTIVO-
SEXUAL 

Lengua 

Castellano 

Objetivos 

Ser capaces de analizar críticamente todos aquellos elementos (materiales didácticos, juegos, publicidad, cuentos…) 
que inciden, directa o indirectamente, en el entorno del alumnado de primaria, siendo conscientes de que reflejan 
un trasfondo ideológico frente a la definición del individuo. 

Justificación 

Teniendo en cuenta que el modelo de sociedad dominante sigue siendo, y en muchos casos implementándose, de 
tipo androcéntrico y heteronormativo, es fundamental, y más para futuros docentes, dominar lass claves que 
permitan transmitir unos valores positivos ante la diversidad real de la sociedad. 

Contenidos 

 
Género, diversidad afectivo-sexual, igualdad, prevención de la violencia, dignidad, construcción de la personalidad 
y del cuerpo. 
 

Metodología 

 
Recogida de evidencias y análisis de materiales dentro de un marco teórico científico. 

 



Gradu Bukaerako Lana – Fitxa 
Ikasturtea 2020-2021 

1 

 

GRADU BUKAERAKO LANA – 13.LH. 

 
Departamentua  Gradua  

Zientzien Didaktika Lehen 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 – 14.LH. 

 
Departamento  Grado  

DIÁCTICA DE LAS CIENCIAS Educación Primaria 

Título  

LA CIUDAD COMO RECURSO DIDÁCTICO DESDE LAS CIENCIAS SOCIALES Y NATURALES 

Lengua 

Castellano 

Objetivos 

Lograr utilizar como recurso didáctico polivalente los posibles entornos urbanos, a través de una visión 
multidisciplinar (geografía, historia, arte, sociología, economía, botánica, geología…), que les permita desarrollar 
diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje, de una manera significativa. 

Justificación 

La necesidad de hacer que el alumnado de Primaria reconozca y comprenda los cambios espacio-temporales, así 
como las continuidades y cambios en las sociedades humanas, requiere que los futuros docentes dominen 
instrumentos variados capaces de potenciar sus competencias en distintos ámbitos. 

Contenidos 

 
Ciudad, diversos tipos de ecosistemas, pensamiento crítico, metodologías complejas, TICs 
 

Metodología 

 
Podrá variar dependiendo del enfoque concreto de cada TFG. 
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Trabajo Fin de Grado – 15.LH. 

 
Área Grado  

Psicopedagogía Educación Primaria 

Título  

Resolución de conflictos en Primaria 

Lengua  

Castellano 

Objetivos  

El objetivo de esta propuesta será el de realizar un recorrido por algunos de los posibles recursos que 

están al alcance de los profesionales de la enseñanza para resolver las situaciones problemáticas que se 

plantean en los Centros educativos  y profundizar en sus justificaciones teóricas; a la vez que se intenta 

aproximar alguna aplicación práctica al aula. 

Justificación 

Nuestras aulas de primaria son fuentes de conflictos. ¿Cómo los resuelven los niños, qué papel adoptamos 

los profesores ante ellos, qué recursos utilizamos los profesionales para educarles a través de los 

mismos?. Como profesionales de la educación nuestra obligación es conocer las herramientas que están a 

nuestro alcance y ser capaces de utilizar las más apropiadas en cada momento. 

Contenidos  

Clima de aula, Dinámica de grupos, Métodos de resolución de conflictos, Pedagogía de contrato, Plan de 

Acción Tutorial,… 
 

Metodología  

 

Se realizará un análisis teórico práctico, a partir de un estudio de casos, en el que se profundicen 

en las características de cada uno de los modelos y se realice una propuesta de intervención en 

aula de alguno/os de ellos 
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Trabajo Fin de Grado – 16.LH. 

 

Departamentua  Gradua  

DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EDUCACIÓN INFANTIL / EDUCACIÓN PRIMARIA 

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 – 17.LH. 

 

Departamentua  Gradua  

PSIKOPEDAGOGIA LEHEN 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. 

 



Gradu Bukaerako Lana – Fitxa 

Ikasturtea 2020-2021 

1 

 

GRADU BUKAERAKO LANA – 18.LH. 

 

Departamentua  Gradua  

Psikopedagogía Lehen Hezkuntza 

Izenburua  

Ikasketaren ebaluazioa Lehen Hezkuntzan/ Evaluación del aprendizaje en Educación Primaria 

Hizkuntza  

Euskara edo gaztelera 

Helburuak  

 LHan ikasketaren ebaluazioa nola egiten den aztertzea (funtzioak, momentuak, tresnak, feedbacka, 

komunikazioa,akatsen trataera, etab.).  

 LHko ikasleek ebaluazioaz dituzten aurreiritziak aztertzea. 

 LHko maisu eta maistra-gaiek ikasketaren ebaluazioaz daukaten ikuspegia aztertzea. 

Justifikazioa 

Ebaluazioa ikasketa eragiteko irakaz baliabiderik eraginkorrena da, eta hala frogatu du aspalditik ikerketak. Modu 

estrategikoan bideratuta, abantaila didaktiko garrantzitsuak dakartza:  

 Ikaslearentzat bere ikasketa eraikitzeko laguntza esanguratsua da, lortu beharreko helburuak eta bidean 

egin beharreko hobekuntzak ulertzen laguntzen duena.  

 Irakaslearentzat informazio iturburu garrantzitsua da irakaskuntza lana moldatu, eta horren eraginkortasuna 

hobetzeko.  

Abiapuntua hauxe izanda, momentu honetan bi dira Lehen Hezkuntzan ebaluazioaren inguruan berezitu daitezkeen 

kezka nagusiak: 

 Haur Hezkuntzan ebaluazioa eguneroko lanean integraturik dagoen bitartean, Lehen Hezkuntzan kalifikazio 

eta azterketa hutsekin parekatzen hasten da. Honek, bere balio pedagogikoaren galestea suposatzen du.  

 Ebaluazioari lotuta, feedbacka ikasketa eragiteko baliabide bikaina da. Berrelikatze prozesu hori modu 

desberdinetan bideratu daiteke eta abantaila garrantzitsuak dakartza ikasketa eta irakaskuntza bera hobetu 

eta sendartzeko. 

 Konpetentziak curriculumean integratu zirenetik urte batzuk pasatu badira ere, euren ebaluaketa oraindik 

bete gabeko erronka bat dirudi ikastetxe gehienetan. Ebaluazio praktikoak baino, kontzeptuen 

errepikapenean oinarritutako ebaluazioak dira nagusi, oro har. 

Edukiak  

 Ikasketaren ebaluazioa eta ikasketa eragiteko ebaluazioa.  

 Konpetentzietan oinarritutako ebaluazioa. 

 Feedback prozesua. 

 Hezkuntza ikerketa. 

 Ebaluazioaren ikuspegiak eta aurreiritziak.  

Metodologia 

 Gaiaren azterketa teorikoa eta ikerketa enpirikoa Ikastetxe bat edo gehiagotan.  

 Ikaslearen interesen arabera, aukera dago lan teoriko hutsa egiteko. 
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Trabajo Fin de Grado – 19.LH. 

 

Departamento Grado  

PSICOPEDAGOGÍA EDUCACIÓN PRIMARIA 

Título  

FAMILIA Y ESCUELA 

Lengua  

CASTELLANO 

Objetivos  

El objetivo general de este estudio es analizar determinadas variables familiares (estructura 

familiar, estilos educativos, implicación educativa…) en los niños y niñas de Educación Primaria 

(en su rendimiento escolar, bienestar psicológico, etc.). 

Justificación 

Siendo conscientes de todos los factores que influyen en el proceso educativo, los que 

incumben al ámbito familiar suponen algunos de los más importantes. Asimismo, es 

competencia de los maestros/as de educación primaria, atender a factores externos como el 

contexto familiar.  

 

Contenidos  

- Infancia, salud y alimentación: modelos de colaboración familia y escuela.  

- Psicología del Desarrollo/Familia y escuela: estilos educativos familiares. 

- Psicología de la Educación. 

 

Metodología  

El TFG puede adoptar las siguientes modalidades: 

- Trabajo 100% teórico (profundo, muy bien documentado). 

- Trabajo teórico + estudio empírico (contraste de la teoría con el testimonio de 

profesorado, familias, etc.). 
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GRADU BUKAERAKO LANA – 20.LH. 

Departamentua  Gradua  

PSIKOPEDAGOGIA LEHEN 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 – 19LH. 

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 – 21.LH. 

 

Departamentua  Gradua  

PSIKOPEDAGOGIA LEHEN HEZKUNTZA 

Izenburua  

METODOLOGIA AKTIBOAK IKASGELAN 

Hizkuntza  

EUSKARA 

Helburuak  

 Metodologia aktiboen ezaugarrietan sakontzea 

 Metodologia aktiboen ezarpena deskribatzea 

 Irakasleek metodologia aktiboekiko duten jarrera eta iritziak aztertzea 

Justifikazioa 

Metodologia aktiboekiko interesa zabaltzen ari da hezkuntza-esparruan, eta harekin batera, 

irakaskuntza-ereduan hainbat ezaugarri aldatzeko beharra eta gogoa: ikasteko moduak, espazio 

eta denboren kudeaketa, ikasleen eta irakasleen rolak, elkarrekintza motak… Errealitate horrek 

hausnarketa, eztabaida eta erronka berriak edo zaharberrituak planteatzen ditu. 
 

Edukiak  

 Metodologia aktiboen ezaugarriak 

 Metodologia aktibo ezberdinak 

 Konpetentzien lanketa metodologia aktiboetan 

 Metodologia aktiboak eta egungo curriculuma(k) 

 Proiektuetan oinarritutako ikaskuntza 

 

Metodologia 

 Arakatze bibliografikoa, datu-bilketa, datuen azterketa 

 Ikerketa bibliografikoa 
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GRADU BUKAERAKO LANA – 22.LH 

 

Departamentua  Gradua  

MUSIKA, PLASTIKA ETA GORPUTZ ADIERAZPENA 

SAILA 

LEHEN HEZKUNTZA  

Izenburua  

PRAKTIKA MOTORRAK ETA KULTURA 

Hizkuntza  

EUSKERAZ 

Helburuak  

Gizarteetan gauzatzen diren praktika motorrak aintzat hartuz, haien egiturak eta antolamendu 

erek sustatzen duten kulturarekiko baloreak identifikatu eta era honetan praktika motorra eta 

gizartearen arteko uztarketa egin. 

Justifikazioa 

Herrialdeek hartzen dituzten erabaki politikoen ondorioz lan eremuarekin, aisialdiarekin edota 

hezkuntzarekin ezartzen diren harremanak aztertzea interesantea egiten da zeren eta era 

honetan bizitzaren esparru desberdinetan hartzen diren erabakiak ulergarriagoak egiten dira. 

Horrela, Lehen Hezkuntza graduko ikasleak egin behar duen azken lan honen bitartez arreta, 

bereziki, praktika motorretan jartzerakoan, gauzatzen diren jardueren barne egitura kanpo 

egiturarekin parekatzeko aukera izateak gizarteen antolamendurako jarraitzen diren baloreak 

identifikatzeko aukera izango du 

Ikasleek ardatz sozio historiko batetik hasita, ezarri diren sistema praktikoak zein eragin 

ideologiko pean eta zein testuinguru sozio historikoan ezarri eta antolatu diren galderari 

erantzun diezaiokete. Baita ere, ikasleek praktika motorrek sustatzen dituzten adimena eta 

afektibitatea deskribatu dezakete, gero, dagokion kulturarekin bat egiten duten zehazteko. 

Aukerak anitzak dira. 

Edukiak  

 Edozein gizartean praktika motor arloen izaeraren arabera gauzatzen diren jardueren 

barne egituraren azterketa. 

 Edozein gizartearen kulturarekiko baloreen identifikazioa eta azterketa. 

 Edozein gizarteko kultura eta praktika motor arloen arteko uztarketa. 

Metodologia 
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Gradu amaierako lan hau aurrera eramateko ikasleak jarraituko duen metodologia zehazterakoan 

lehenengo eta behin argi geratu behar da ikasleak metodologia kuantitatiboek eta kualitatiboek 

eskaintzen dituzten bideez baliatuko direla. Horrela, behaketa parte hartzailearen ondoren jasotako 

deskribapenen idatziak baliogarriak badira ere, era berean testuen azterketen interpretazioak edota 

elkarrizketak ere bai. Azken finean, ikasleak egiten den behaketa, irakurketa edota elkarrizketen ondorioz 

jasotakoa datuak errealitatearen interpretazioa errazteko asmoarekin indize kuantitatiboetan bihurtzeko 

bidea erabiliko du. 
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GRADU BUKAERAKO LANA – 23.LH. 

 

Departamentua  Gradua  

MUSIKA, PLASTIKA ETA GORPUTZ ADIERAZPENA 

SAILA 

LEHEN 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 
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GBLren metodologia irakasle eta ikaslearen arteko akordioaren bitartez zehaztuko da. Betiere, bien 

interesak eta irizpideak kontuan hartuz. 

 


