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COMUNIDADE AUTÓNOMA PAÍS VASCO

UNIVERSIDADE Universidade do País Vasco / Euskal Herriko 
Unibertsitatea (UPV/EHU)

GRAO

Grao en Educación Primaria.

Facultade de Educación de Bilbao.

Barrio Sarriena, S/N, 48940 Leioa (Bizkaia)
Decano: Asier Romero Andonegi
Teléfono: 94 601 7510
Correo electrónico: bhf.dekanoa@ehu.eus
Ligazón con equipo decanal e acceso aos seus 
contactos: 
https://www.ehu.eus/es/web/bilboko-hezkuntza-
fakultatea/informazio-orokorra/gobernu-organuak/
zuzendaritza-taldea

MESTRADO

Mestrado en Formación do Profesorado de 
Educación Secundaria. Neste mestrado atopamos 
25 materias que poden estar relacionadas coa 
ETCG, 4 son obrigatorias, outras 4 obrigatorias de 
especialidade e 14 OPTATIVAS. Tamén podemos 
dicir que, pola denominación das materias, hai 6 
que responden a algúns ámbitos da ETCG. Destas 
6 materias, 2 son obrigatorias, 2 obrigatorias de 
especialidade e 2 OPTATIVAS. Neste sentido imos 
comezar a análise por estas materias, todas elas 
de 3 créditos ECTS. As materias son Orientación 
educativa, familia, escola e comunidade; Orientación 
en igualdade; Asesoramento psicopedagóxico para a 
educación inclusiva e a atención á diversidade; 
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MESTRADO (Continuación)

A escola inclusiva: acción docente, diversidade e 
desigualdade; Sistema escolar, familia e dereitos 
humanos nunha sociedade en cambio; Ciencias 
da terra no ensino secundario; Desenvolvemento 
da educación inclusiva na acción profesional do/a 
orientador(a); Orientación sociopersoal: estratexias 
educativas para a aprendizaxe de competencias 
emocionais, sociais e éticas; Contextos educativos; 
Psicoloxía de educación secundaria; Innovación 
educativa e xestión do cambio; Intervención con 
profesionais en equipos docentes e outros servizos; 
Orientación para a formación docente; Ensino das 
matemáticas en secundaria en distintos sistemas 
educativos europeos; Filosofía na aula; Innovación en 
ciencias sociais, xeografía e historia; Innovación en 
filosofía; A educación física en diferentes contextos e 
situacións propias do sistema educativo; Linguas en 
contacto; Variación lingüística e variedades da lingua.

A realización do grao en Educación Primaria da 
UPV/EHU favorece o acceso a diversos mestrados 
vencellados á ETCG:

 ● Mestrados universitarios: Multilingüismo e 
Educación; Economía Social e Solidaria; Estudos 
Feministas e de Xénero.

 ● Mestrados propios: Igualdade de Mulleres e 
Homes: Axentes de Igualdade; Medio Ambiente, 
Sostibilidade e ODS; Cooperación Internacional e 
Educación Emancipadora.

Ligazón de acceso á información: 
https://www.ehu.eus/es/web/guest/grado-educacion-
primaria-alava/acceso-a-masteres
Contacto: Vicedecano de Coordinación, Mellora de 
Titulacións e Posgrao: Israel Alonso Sáez
Teléfono: 94 601 7506
Correo electrónico:  
bhf.titulazioiak.dekanordea@ehu.eus

DOCUMENTO QUE REXE A PROPOSTA 
DE FORMACIÓN

Plan de estudo grao en Educación Primaria. 
 
https://www.ehu.eus/es/lehen-hezkuntzako-gradua-
araba/creditos-y-asignaturas
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MATERIAS OBRIGATORIAS OU 
FORMACIÓN BÁSICA CENTRADAS NO 

DESENVOLVEMENTO DA ETCG

 ● Función docente (diversidade).

 ● Ciencias sociais e a súa didáctica I.

 ● Ciencias da natureza na aula da educación 
primaria I.

MATERIAS ESPECÍFICAS 
QUE CONTEMPLAN NO SEU 

DESENVOLVEMENTO ALGÚN ASPECTO 
RELACIONADO COA ETCG/ OPTATIVAS

 ● Currículo e recursos didácticos en ciencias 
sociais.

 ● Linguas e sociedade no País Vasco.

 ● Recursos para o ensino e a aprendizaxe da lingua 
e a literatura.

UNIDADES QUE XESTIONAN AS 
PROPOSTAS DE FORMACIÓN

Accións de cooperación técnica, traballo coa 
comunidade universitaria, formación e xestión 
dalgunha convocatoria ligada co seu ámbito de 
xestión.

METODOLOXÍA UTILIZADA PARA A 
ANÁLISE

 ● Revisión documental.

 ● Entrevistas a docentes.

Profesorado: Cristina Arriaga Sanz. Área de 
Didáctica da Expresión Musical.

Unidade de Cooperación: Estíbaliz Martínez.

METODOLOXÍA DA UNIVERSIDADE
 ● Traballo en grupo e a participación en debates.

 ● Metodoloxía activa e formativa (traballo en grupo 
e a presentación dos traballos).



144A EDUCACIÓN TRANSFORMADORA PARA A CIDADANÍA GLOBAL NO SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL / 

EXPERIENCIAS SINGULARES

 ● A Oficina de Cooperación ao Desenvolvemento 
da UPV/EHU ten o Programa de Prácticas e 
Traballos de Fin de Grao en Cooperación ao 
Desenvolvemento, aprobado en 2003. Ofrece a 
estudantes de diversas titulacións a oportunidade 
de realizaren as súas prácticas ou Proxectos de 
Fin de Carreira en experiencias de cooperación 
ao desenvolvemento en diversos países de 
Latinoamérica, África e Asia. O programa ofrece unha 
axuda económica para gastos de desprazamento e 
seguro. 
https://www.ehu.eus/es/web/oficop/programa-
praktikoa-eta-kap

 ● Nesta iniciativa encádrase Gaztenpatia, unha 
iniciativa de Euskal Fondoa e a UPV/EHU que 
posibilita ao alumnado universitario realizar as 
súas Prácticas, curriculares ou voluntarias e TFG 
nos proxectos que desenvolven as organizacións 
e entidades socias de Euskal Fondoa no Salvador, 
Nicaragua e Guatemala. 
https://www.ehu.eus/es/web/oficop/gaztenpatia

 ● Axudas para Proxectos de Cooperación 
Universitaria para o Desenvolvemento Sostible: As 
universidades son consideradas axentes do cambio 
e a transformación social, e desempeñan un papel 
fundamental na implementación da Axenda 2030, 
especialmente no contexto universitario. Este labor 
implica abordar os Obxectivos de Desenvolvemento 
Sostible (ODS) de forma transversal nas políticas 
universitarias e integralos nos distintos ámbitos de 
acción. Esta convocatoria, dirixida á comunidade 
universitaria da UPV/EHU e publicada anualmente 
pola Vicerreitoría de Innovación, Compromiso Social 
e Acción Cultural da UPV/EHU, ten como obxectivo 
potenciar a súa participación en proxectos de 
cooperación ao desenvolvemento sostible xeradores 
de cambio cara a sociedades máis xustas e sostibles. 
https://www.ehu.eus/es/web/oficop/gul-proiektuak

 ● Voluntariado: A UPV/EHU apoia e recoñece con 
créditos optativos as actividades solidarias e de 
cooperación realizadas en entidades sociais.

 ● Realización de xornadas e eventos: só no curso 
académico 2020/2021 desde a UPV se realizaron 
unha multitude de xornadas e eventos vinculados a 
temáticas da ETCG: violencias machistas desde unha 
mirada internacional; mozos migrantes en situación 
de vulnerabilidade; a construción colectiva do 
pensamento ecofeminista; EmancipAcción: teorías e 
prácticas para outros mundos posibles, etc.
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SERVIZO/ OFICINA DE COOPERACIÓN 
AO DESENVOLVEMENTO NA 

UNIVERSIDADE

A UPV/EHU conta coa Oficina de Cooperación 
ao Desenvolvemento, adscrita á Vicerreitoría de 
Desenvolvemento Científico-Social e Transferencia, 
é un servizo creado na UPV/EHU para impulsar a 
Cooperación Universitaria ao Desenvolvemento, 
entendida esta como o esforzo solidario do conxunto 
da comunidade universitaria orientado a fortalecer 
as capacidades das sociedades coas que coopera, 
con especial énfase nos sectores universitarios e 
educativos.

Ademais, conta coa Dirección de Sostibilidade e 
Compromiso Social, dependente da Vicerreitoría de 
Desenvolvemento Científico-Social e Transferencia, 
que nace en febreiro de 2017 coa misión de fomentar 
a cultura da sostibilidade e o compromiso social na 
comunidade universitaria e na sociedade en xeral. 
Intervén tanto no ámbito docente como na xestión e 
na actividade investigadora.

CONTACTO AXENTES

Oficina de Cooperación ao Desenvolvemento da 
UPV/EHU:

Teléfono: 94 601 2221 | 94 601 2067
Correo electrónico: oficop@ehu.eus
Web: https://www.ehu.eus/es/web/oficop/home

Dirección de Sostibilidade e Compromiso Social:

Correo electrónico: iraunkortasuna@ehu.eus
Web: https://www.ehu.eus/es/web/iraunkortasuna/
aurkezpena


