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 Ikerketen inguruan hainbat urtetan irakasle-prestakuntzako mintegiak 

eman ditut:  

• Gustura idazten  mintegia lau urtez jarraian C.O.P. eta Gipuzkoako 
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IKERKETA LERROAK 

• Bisagrak -Gontzak 

• Burni-ziriak -Burdina-ziriak 

• Giltza handiak 

• Burdinazko tresna zaharrak 

• Albisturgo baserri eta etxeak 

• Euskara 

• “B” tituluaren azterketarako froga 

• Ahozkotasuna. 

• Hizkuntzen arteko harremana eskolan. 

• Idazketa eskolan 

• Komunikazio gaitasuna 



 

 

IKERTZEKO MODUAK 

 

• Bulegokoa: 

• Artxiboak 

• Liburutegiak 

 

• Landa ikerketa 

• Tokian tokiko ikerketa 

• Inkestak. 

• Galdeketak eginez 

 

• Behaketa parte hartzailea 

DIBULGAZIOA 

• Lan didaktikoa 

• Hitzaldiak 

• Irtenaldi didaktikoak 

• Ikastaroak 

 Mintegiak 

• "Gustora idazten mintegia" lau urtez jarraian C.O.P edo 

Gipuzkoako Ikastolen Federazioaren biratez. " 

• Argitarapenak 

• Banaka 

 "Abiztur 1552: Baserriak eta etxeak  

 

 "La familia vasca de José Mujica Cordano, siglos XVI-XIX".  

• Taldean 



 "Muestrario de Bisagras de Albiztur"                                                                        

KOBIE 2010.  

 "El cuaderno de pensamientos"                                                                           

GRAO aldizkarian 2010.  

• "Komunikazio gaitasuna baloratzen II: Ebaluazio-

irizpideen trataera 2000. Urtea 

• "Komunikazio-gaitasuna baloratzen I"                                                           

TANTAK E.H.U.ko aldizkaria 1999. urtea.  

• "Una visión de la importancia de la oralidad para el tutor   

de  3º y 4º de E.G.B." XI  

• "Hizkuntzen kontaktoaz eskolan"                                                                       

SENEZ aldizkarian.  

• "Idazteko habitotik istorioak idaztera 3. mailan"                                

HIK HASI aldizkarian.  

• "Ahozko gaitasun komunikatiboaren ebaluazioa Haur 

Hezkuntzan"                                                                                                  

Donosta, Zarautz eta Ordizako P.A.T.etan.  

 

 Kongresuetan parte hartzea: 

 Hitzaldia emanez 

 Congreso Nacional de Pedagogía. 

 "A way of introducing children´s important events at 

nine"  HIZPEI institutoan.  

 "Mapa de intereses de aula y evaluación oral L3-

Inglés  en 3º y 4º de Primaria"                     

IV.  BETEA Teachers Days.  

  "Haurren idatzietan ahozkotasunaz jabetzen" 

E.H.U.n.  

 "Elkarrizketa-gaitasun hazkundearen ikuspegia" 

Haur hizkuntzako ikaskuntzarako                                               

VIII. Nazioarteko biltzarra. 


