GARATU 13/14
Ikastaroen zerrenda
010 – Arreta goiztiarra
011 - Hezkidetzan hezten
012 - Hezkidetzan hezten
013 - Hezkidetzan hezten
014 - Hezkidetzan hezten
016 - Psikomotrizitatea eta jolasa Haur Hezkuntzaren 1. zikloan
017 - Psikomotrizitatea eta jolasa Haur Hezkuntzaren 1. zikloan
018 – Sormena garatzeko ikusmen-arteko tresnak
051 – Adimen emozionala eta Hezkuntza
052 – Ahozko eta idatzizko ataza komunikatiboak sortzea
053- Arbela digitalaren erabilera praktikoa
054- Ariketa fisikoa, pilularik onena: Gorputz Hezkuntzatik bizitza aktiboa eta osasuna bultzatuz LHn
055 – Ikusmena-arteen hezkuntzari begirada gaurkotua
056 – Jarduera didaktikoak Hizkuntzen geletan bloga erabiltzeko
057 – Jolastuz ikasi
059 – Zientzia Lehen Hezkuntzan: Ikerketa-Proiektu baten gauzapena
100 – Arte bisual eta kultura bisualarekin ikasten
101 – Arte bisual eta kultura bisualarekin ikasten
102 – Introducción a la robótica en Educación Primaria y Secundaria con Scratch
103 – Irudi digitalen tratamendua arte hezkuntzan
104 – Kantua musika gelan: abesbatzen dinamizazioa eta zuzendaritza
151 – Ahozko eta idatzizko ataza komunikatiboak sortzea
152 – Arduino plaka programatzeko tailerra
156 – Emakumeen kontrako biolentzia prebentzioa
158 – Gaur egungo munduaren historia 1945-2012 dokumentuetan
159 – Gaur egungo munduaren historia 1945-2012 dokumentuetan
160 - Google earth eta google maps, zientzia-hezkuntzarako tresnak digitalak
161 – Jarduera didaktikoak Hizkuntzen geletan bloga erabiltzeko
162 – Kimika ikasteko Saiakuntza Bitxiak
163 – Matematika aberatsa gelan Wiris eta Wirisquizzes-ekin
164 – Matematika interaktiboak
250 – Adimen emozionala eta aldaketaren kudeaketa zure lanpostuan
251- Adimen gaitasun handiko ikasleei erantzuna eskola inklusiboan
254 – Arazo mentalak dituzten ikasleekin eskuhartzea ikuspegi inklusibo batetik
255 – Asperger sindromea
256- Autismoa edota garapenaren nahaste orokorra duten ikasleen autonomia eta komunikazioa garatzen
TEACCH
257- Autismoa edota garapenaren nahaste orokorra duten ikasleen autonomia eta komunikazioa garatzen
TEACCH
258 – Behar bereziak gorputz heziketa arloan
269 - Dolua eta galerak
270 - Dolua eta galerak
271 - Dolua eta galerak
272 – Ebaluazio Psikopedagogikoa eskola inklusiboan
273 – Edmodo ikasgelarako sare soziala
275 – El Apoyo Conductual Positivo para manejo de las conductas desafiantes en el alumnado con
discapacidad
276 – El impacto de las Nuevas Tecnologias en las Dificultades de Aprendizaje
278 – Eskolara oinez
279 – Estrategias comunicativas para el profesorado con alumnado con discapacidad auditiva
281- Geologia praktikoa
283 - Google earth eta google maps, zientzia-hezkuntzarako tresnak
284- Gorputz Heziketa 2.0
286- Heziketa literarioa
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287- Hezkidetza kultur anitzeko ikastetxeetan
288- Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna. Hizkuntza trebetasunak lantzen
289- Ikasten ikastea: ikasteko estrategiak hobetzea
290- Ikasten ikastea: ikasteko estrategiak hobetzea
291- IKT-en Dinamizazioa Ikastetxeetan 2
294- Irakurketa planaren garapena ikastetxeetan
295 – Irristaketa gorputz heziketan
296 - Kultura arteko hezkuntzaren garapena informazioaren eta komunikazioaren teknologia berrien bitartez.
300- La Planificación centrada en la persona (PCP)
301- La Planificación centrada en la persona (PCP)
302- La Tecnología movil como facilitadora de la comunicación del alumnado con discapacidad
303- Landareriaren azterketa ikasgelan
304- Laneko gatazkak ikaskuntza-aukera bihurtzea
305- Laneko gatazkak ikaskuntza-aukera bihurtzea
306 - Malabareak gorputz heziketan
307 - Mintzamena eta ahozko elkarreragina garatu eta ahozko komunikazioa baliatu ikasteko prozesuak
hobetzea
308- Nola sortu irakaslearen PLEa, ikaskuntzarako ingurune pertsonalizatua?
309-Pankour: Gorputz heziketarako eduki berri bat
312- Web 2.0 musika gelan
554- Teknika koralen didaktika
555- Teknika koralen didaktika
750- Blogekin lehenengo pausuak Hizkunten geletan
752- Matematika eskura LHn
754- Tutoretza Haur eta Lehen Hezkuntzan
765- Zientzia Bigarren Hezkuntzan: Ikerketa-Proiektu baten gauzapena
780 – Arduino plaka programatzeko tailerra
781- Bioteknologia: orainaldia eta etorkizuna
782- Colaboración de profesores de matemática en la Nube
786 - Gizarte arloko klaseak emateko IKTko tresnak
788- Memoria historikoaren lanketa DBHn; proiektuetan oinarritutako ikaskuntza metodologikoaren bidez
789- MM Matematika eta Moodle
792- Trabajos prçticos en el laboratorio de física y química
900- Adimen gaitasun handiko ikasleei erantzuna eskola inklusiboan
901 - Adoptatutako haurrak eskola inklusiboan
902 - Arreta falta eta hiperaktibitatea duten ikasleei erantzuna eskola inklusiboan.
903 - Arreta falta eta hiperaktibitatea duten ikasleei erantzuna eskola inklusiboan.
904- Autonomia pertsonala, profesional eta soziala lantzeko tresnak
907- Edmodo ikasgelarako sare soziala
908 - Gipuzkoako natura-ibilbideen erabilera didaktikoa
910 - GPS: baliabide didaktikoa / GPS: un recurso didáctico
913- Ikasle guztien presentzia, partaidetza eta arrakasta lortzeko estrategia inklusiboak
914- Ikasle guztien presentzia, partaidetza eta arrakasta lortzeko estrategia inklusiboak
915- IKTen Dinamizazioa Ikastetxeetan 1
917 - Kultura arteko hezkuntza: pentsatu, sentitu eta egin.
918- La escuela inclusiva: la diversidad sexual y la transexualidad, estrategias educativas para su abordaje
919- La escuela inclusiva: la diversidad sexual y la transexualidad, estrategias educativas para su abordaje
920- La escuela inclusiva: la diversidad sexual y la transexualidad, estrategias educativas para su abordaje
921- La Tecnología movil como facilitadora de la comunicación del alumnado con discapacidad
922- Nola sortu irakaslearen PLEa, ikaskuntzarako ingurune pertsonalizatua?
924- Recursos Informáticos para dar respuesta al alumnado de necesidades educativas especiales
928- Ubuntu
Oharra: Grisez daudenak errepikatutakoak dira.
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