Haur
Hezkuntza

Goi-Mailako Heziketa Zikloa (2000 Ordu)

Eskaintza Osoa eta
presentziala.
D ereduan eskaintzen da.

B2 ziurtagiria

eskuratzeko aukera ematen
zaie.
Eskola ordutegia 8:30tatik
14:30tara, Irailetik
Ekainera.

sarbidea

> Batxilergo titulua
> UBI-COU
> Unibertsitateko ikasketak
> Goi mailako teknikari titulua
> Sarbide-froga

Konpetentzia
orokorra
Haur Hezkuntzako lehen zikloan 0-3an
(esparru formalean) eta etapa
osoan 0-6an (esparru ez-formalean),
haurrentzako arretarako heziketa
proiektuak eta -programak
diseinatu, gauzatu eta
ebaluatzea.

moduluak
1. maila

2. maila

0012. Haurraren autonomia pertsonala eta
osasuna 198h

0011. Haur-hezkuntzaren didaktika 200 h

0014. Adierazpena eta komunikazioa
198 h

0013. Haur-jolasa eta bere metodologia
140 h

0015. Garapen kognitiboa eta motorra
198 h

0018. Familiekin lankidetzan aritzea eta
arrisku sozialean dauden adingabeei arreta
eskaintzea 100 h

0016. Garapen sozioafektiboa
165 h

0019. Haurrei arreta eskaintzeko proiektua
50 h

0017. Gizarte-trebetasunak 132 h

0020. Lehen laguntzak 60 h

0021. Laneko prestakuntza eta orientabidea
99 h

E200. Ingeles teknikoa 40 h
0022. Enpresa eta ekimen sortzailea 60 h
0023. Lantokiko prestakuntza PRAKTIKAK
360 h

Praktikak bi epetan banatzen dira, lehenengo epea iraila-urrian eta bigarrena, martxotik
ekainera. Ikasleek bi enpresa desberdinetan praktikak egiteko aukera dute. Hala nahi duten
ikasleek bigarren epeko praktikak Italian egin ditzakete ERASMUS programaren baitan

irteerak
Haur Hezkuntzako lehen zikloko haur-hezitzailea. Betiere, maisu edo maistra batek
>gainbegiratuta
jardungo du, Estatuko, autonomia-erkidegoko nahiz tokiko erakundeen
mendeko instituzioetako edota titulartasun pribatuko ikastetxeetako hezitzaile gisa.

>

Arrisku sozialean dauden adingabeekin (0-6 urte) edo
familiei laguntzen (beste profesional batzuen jarraibideak
beteta) lan egiteko berariazko erakundeetako
eta/edo programetako hezitzailea.

>

0 eta 6 urte bitarteko adingabeekin
aisia eta denbora libreko programa edo
jardueretako hezitzailea: ludotekak,
kultura-etxeak, liburutegiak,
ikastetxeak, aisiaguneak, landetxe
eskolak, etab.

>

ETA ORAIN MAGISTERITZA
GRADUA EGIN NAHI DUTENEK
IKASGAIAK KONBALIDATZEKO
AUKERA.

Zerk egiten gaitu desberdin
beste ikastetxe batzuetatik?

> Praktikak bertan 2 epetan eta 2 enpresa desberdinetan egiteko aukerak
> Praktikak ERASMUS proiektuaren bidez Italian egiteko aukerak
> Egungo korronte eta ildo-pedagogikoetan formazio egunaratuak
> Inguruko eskolekin lankidetzan ekintza desberdinak egiteak
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