Aisialdiko eta Dinamizazio
Soziokomunitarioko Eskola
2018-2019 ikasturtea
EDE Fundazioa, gizarte-ekintzaren, kultura-ekintzaren eta hezkuntza-ekintzaren bidez prestakuntzaprogramak, promozio-zerbitzuak eta erakundeenganako babesa garatuz, gizarte justu eta solidarioagoa
eraikitzeko helburua duen erakundea da.
Dinamizazio Soziokulturalerako Eskolak eta Aisialdirako Hezitzaileak prestatzeko Eskolak gauzatzen dute
helburu hori dinamizazio soziokomuntarioan eta aisialdi hezitzailean garatzen duten erakundeenganako
zerbitzua eskainiz.
Eskolak eremu horretan lan egiten duten pertsonen eta erakundeen esku jartzen ditu hori kudeatzeko
eta dinamizatzeko ezagutza egokiak lortzeko baliabideak.
EDE Fundazioak haurren eta gazteen hezkuntza arloko aisialdiko jarduerak dinamizatzeko (SSCB0209)
eta haurren eta gazteen hezkuntza arloko jarduerak koordinatzeko (SSCB0211) profesionaltasunziurtagiriak emateko LANBIDEk ziurtatutako PRESTAKUNTZAKO BI ZENTRO ditu.

›› ZUZENDARI TITULUA
Nori bideratua:
Begirale titulua duten eta aisialdiaren edozein
eremutan begirale talde batean parte hartzen
duten edo esku-hartze sozioedukatiboko programa
bat zuzentzen duten 21 urtetik gorako pertsonak.
Ikastaroetan matrikulatzeko aurrez elkarrizketa
bat egin beharko da.
Datak:
Zuzendaritza

Hiru titulazio eskaintzen dira:
Tres son las titulaciones que se ofrecen:
• Aisialdirako begirale titulua;
• Aisialdirako zuzendari titulua;
• Dinamizazio Soziokulturaleko titulua,
Eta trebakuntza etengabea gauzatzeko aukera: aisialdirako hezkuntzaren eremuren bat sakondu nahi
duten pertsonengana bideratua.

›› BEGIRALE TITULUA

Nori bideratua:
Hezkuntza arloko aisialdian interesa duten 18 urtez gorakoak.
Egitura:
Titulazioa lotzeko honako hezkuntza-ibilbidea egin behar da:
• Hasierako Trebakuntza: 90 orduko iraupena eta barnetegi-hezkuntza modalitatea izango ditu. Sei
asteburutan edo Gabonetan eta udan egiten diren ikastaro trinkoetan egiten dira.
• Esku-hartze eremua: Aisialdiaren metodologia hezkuntza-funtzioa garatzen den hainbat eremutan
lantzen da. 16 orduko iraupena du eta ikasle bakoitzak eskaintza bat aukeratu behar du begirale-lana
garatzen duen eremuaren arabera. Hasierako trebakuntzaren ondoren egin behar da.
• Prestakuntza teknikoa: Gai zehatzetarako trebakuntza zabaltzen duten tresna eta eduki osagarriak
lantzen dira. 90 orduko iraupena eta barnetegi-hezkuntza modalitatea izango ditu.
- Praktikak: Ikasle bakoitzak 160 praktika-ordu bete beharko ditu jatorrizko erakundean. Praktikak
gainditzeko praktikak gauzatutako erakundeak sinatutako eta zigilatutako ziurtagiria eta erakundearen
eta bertan egindako lanen azalpen-memoria aurkeztu beharko ditu. Praktikak trebakuntzan zehar egin
daitezke.
Ikastaroa diseinatzeko gure inguruko aisialdi hezitzailearen eskakizunak baliatu dira. Proposatutako
ikastaroek aisialdian lan egiten duten erakundeek adierazitako beharren aniztasuna eta eragiten duten
eremuak estaltzea dute helburu. Eusko Jaurlaritzak 3 urteko epemuga zehaztu du begirale-heziketa
gauzatzeko.
Datak:

A

Hasierako Trebakuntza

B

C

Gaztelania
Kodea: 8334

Euskara
Kodea: 8335

• 2018ko urriak 6-7
• 2018ko urriak 27-28
• 2018ko azaroak 10-11
• 2018ko azaroak 24-25
• 2018ko abenduak 1-2
• 2018ko abenduak 15-16

Gaztelania
Kodea: 8337

D

›› 25 URTE BAINO GEHIAGOKOEN
BEGIRALE TITULUA
Nori bideratua:
Hezkuntza arloko aisialdian interesa duten 25 urtez gorakoak.
Egitura:
Ikastaro honen egitura hartzaileen errealitatera egokitzen da datei, egutegiari eta tokiari dagokienez.
Gainerako ikasleekiko ezberdina den errealitatea duten pertsonen taldea sortuko da haien ibilbidea eta
adina kontuan izanda.
• Hasierako Trebakuntza: 90 orduko iraupena du.
• Esku-hartze eremua: 16 orduko iraupena. Aisialdiko, Aniztasuneko eta Inklusioko zentroak. Eskolako
gainerako ikasleekin batera egingo da.
• Prestakuntza teknikoa: 60 orduko iraupena du.
• Praktikak: Ikasle bakoitzak 160 praktika-ordu bete beharko ditu jatorrizko erakundean.
Prestakuntza osoa EDE Fundazioan (Bilbo) egingo da.
Fechas:
25 urte baino gehiagoko begiraleak

Datak
• Urtarrilak 11-12-13
• Urtarrilak 18-19-20
• Otsailak 1-2-3
• Otsailak 8-9-10
• Otsailak 16-17
• Martxoak 16-17
• Martxoak 23-24
• Martxoak 30-31
• Apirilak 6-7
• Apirilak 13-14

Gaztelania
Kodea: 8351

A

Matrikularen prezioa: 478 € arrunta / 429 € itunpekoa

Oinarrian, pertsonengan eragiten du biztanleria
aktiboaren eta sortzailearen garapena bultzatuz.
Beste maila batean, komunitatearen eremuan lan
egiten du eta izaera globaleko edo partekatutako

• 2018ko abenduak 1-2
• 2018ko abenduak 26-27-28-29-30
• 2019ko otsailak 2-3
• 2019ko otsailak 16-17
• 2019ko ekainak 15-16
• 2019ko uztailak 1-2-3-4-5
• 2019ko uztailak 8-9-10-11

Eremua

Datak

Gaztelania Kodea: 8338

Azaroak 24-25

Euskara Kodea: 8339

Martxoak 16 - 17

Aniztasuna
eta inklusioa

Gaztelania Kodea: 8340

Azaroak 24-25

Euskara Kodea: 8341

Martxoak 16 - 17

Kirolak

Gaztelania Kodea: 8342

Martxoak 16 - 17

behar eta interesak irudikatzen ditu. Horiek
gai dira emaitza gisa ehun sozial egonkor eta
zurruna eragiteko pertsona eta erakundeen
arteko ekintza-proposamenak sortzeko.
EDE
Fundazioaren
Dinamizazio
Soziokomunitarioaren Eskolak dinamizaziolanak egiteko beharrezkoa den prestakuntza
eskaintzen du, marko komunitarioan nahiz
erakundeen barne-eremuan.

Nori bideratua:
Boluntariotza-erakundeetan eta -elkarteetan dinamizazio-lanak gauzatzen dituzten 21 urtez gaindiko
pertsonak.

ESKU HARTZE EREMUAK
Ordutegia
Larunbatean:
• 09:30etik 14:00etara
• 15:30etik 20:00etara
Igandean:
• 09:30etik 14:00etara
• 15:30etik 18:00etara

Matrikularen prezioa: 38 € arrunta / 34 € itunpekoa

Egitura eta datak:

prestakuntza
komuna

Oinarrizko kontzeptuak garatzea
Egunak:
•Urria: 16 eta 23. 24tik 31ra (online).
•Azaroa: 13 eta 27. Abendua: 4 eta 18.
•Urtarrila: 15 eta 29.
•Otsaila: 12 eta 26.
•Martxoa: 12 eta 26. Apirila: 9.

Hautazko
prestakuntza

Banakako elkarrizketan ibilbidea
diseinatuko da

120 ordu

Praticuma

Proiektuaren diseinua, erabilera eta
memoria

200 ordu

80 ordu
(Presentzialak
eta online)

Ordutegia:
Asteartetan,
17:30etik
20:30era.

Matrikulazioa:
Matrikulazioa eskatzaileekin aldez aurretik egingo den elkarrizketaren ondoren egingo da. Elkarrizketaren
helburua parte-hartzaileen ibilbidea ezagutzea eta hezkuntza-planaren inguruko informazio zehatza
eskaintzea izango da.
Precio:300€ / Kodea: 8348
Informazio gehiago eta elkarrizketak egiteko eskaerak EDE Fundazioan nsanmartin@fundaciónede.org

IKASTARO GUZTIETARAKO MATRIKULAZIOA

TREBAKUNTZA TEKNIKOA
Teknikak

Datak

Gaztelania Kodea 8343

• 2018ko abenduak 26-27-28-29
• 2019ko urtarrilak 2-3-4-5

B

Euskara Kodea: 8344

• 2019ko urtarrilak 26-27
• 2019ko otsailak 2-3
• 2019ko martxoak 23-24
• 2019ko martxoak 30-31

C

Gaztelania Kodea 8345

• 2019ko apirilak 6-7
• 2019ko apirilak 23-24-25-26-27-28

C

Euskara Kodea 8346

• 2019ko ekainak 15-16
• 2019ko uztailak 1-2-3-4-5-6

A

• Ostiraletan, 18:00etatik 21:00etara.
• Larunbatetan, 10:00etatik 14:00etara eta
15:30etik 19:30era.
• Igandetan, 10:00etatik 14:00etara eta
15:30etik 19:30era.
• Gabonetan eta Pazko Astean, 10:00etatik
14:00etara, eta 15:30etik 19:30era

Matrikularen prezioa: 380 € arrunta / 342 € itunpekoa

Matrikularen prezioa: 264 € arrunta / 236 € itunpekoa

Eskautismoa

• Azaroak 9-10-11
• Abenduak 14-15-16
• Abenduak 26-27-28-29-30
• Urtarrilak 25-26-27
• Otsailak 15-16-17
• Martxoak 15-16-17
• Martxoak 29-30-31
• Apirilak 23-24-25-26-27-28

Animazio
soziokulturalak
errealitatearen
dinamizaziorako estrategia eskaintzen du:
banakoen partaidetza aktiboaren, inguruko
eragileen eta mugimendu osoa katalizatzen
duten elkarteen bidez.

Datak
• Irailak 29-30
• 2018ko urriak 6-7
• 2018ko urriak 27-28
• 2018ko azaroak 10-11
• 2018ko azaroak 24-25
• 2018ko abenduak 15-16

Euskara
Kodea: 8336

Ordutegia

›› ANIMAZIO SOZIOKULTURALA (ASK)

HASIERAKO TREBAKUNTZA

A

Datak

Gaztelania
Kodea:
8347

Gainera, aisialdirako hezkuntzaren eremuren bat sakondu nahi duten pertsonei zuzendutako etengabeko
prestakuntza egiteko aukera eskaintzen du.
Aisialdirako Eskolak Bizkaiko Foru Aldundiaren aitortza ofiziala dauka.
Aisialdirako hezkuntzak aitortza bikoitza izango du 419/1994 Dekretuak xedatutakoaren arabera:
Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarteratze Zuzendaritzarena eta Gazteria Zuzendaritzarena.
Horrela, aldi berean Gazteria Zuzendaritzaren haurren eta gazteen aisialdirako begirale titulua eta
Enplegu Zuzendaritzaren haurren eta gazteen aisialdi hezitzailearen arloko jardueren dinamizazio
profesionalerako ziurtagiria lortuko dira.

Egitura
Ikastaroak 320 ordu iraupena du (200 teorikopraktikoak eta 12 praktikoak).
Titulua lortzeko ezinbestekoa da jatorrizko gunean
esku-hartzeko memoria eta proiektua aurkeztea.
Eusko Jaurlaritzak urtebeteko epemuga zehaztu
du zuzendari-heziketa gauzatzeko.

Matrikularen prezioa: 176 € arrunta / 159 € itunpekoa

Matrikula gauzatzeko epea

Irailaren 10etik aurrera

Matrikulazioa online egingo da EDE Fundazioaren webgunean.
Dirua sartzeko kontu-korronte zenbakia: ES65 2095 0551 60 9104008793
Matrikulazio-epean zehar aholkularitza-zerbitzua eskuragarri izango 				
da 944 009 999 telefono-zenbakian edo bsaenz@fundacionede.org helbide 		
elektronikoan. Borja Sáenz izango da arduraduna.
Matrikulazio-tokia:
EDE Fundazioa
Simón Bolívar, 8-B. 48010 Bilbo
Tel.: 944 009 999
escuelatiempolibre@fundacionede.org • www.fundacionede.org
*Ikastaroa antolatzeko gutxineneko ikasle kopurua beharrezkoa da.

