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ARABA / ÁLAVA 

 

ASOCIACION DE REINSERCION SOCIAL SARTU ALAVA 

Familiklik: Gazte Sortzaileak 

Helbidea: Errege atea 20, 01001 Vitoria-Gasteiz. 

Telefonoa: 945 128061 

Helbide elektronikoa: sartualava@alava.sartu.org 

Web orria: www.sartu.org 

 Helburua: 

1. Erreferentziazko gazte talde bat (Gazte Sortzaileak) prestatzea, ikus-entzunezko 
formatuan IKT materialak sortzeko, gidoiak egiteko eta, 6 hizkuntzatan ikus-entzunezko 
piezak eginez, beharrezkoak diren ezagutzak eskura ditzaten. 

2. Familiei ikus-entzunezko materialak eskaintzea familiklik.saregune.net webgunearen 
bidez, jatorrizko hizkuntzetan, oinarrizko gaitasun teknologikoak sendotu ahal izan ditzaten, 
seme-alabei ikastetxearekiko harremanetan laguntzeko. 

 
 

GIPUZKOA 

 

ASOCIACIÓN CIDEC 

Impulsando el uso de objetos de aprendizaje de contenido abierto en las personas adultas. 
La competencia clave de Lengua al alcance de todas las personas, desde un enfoque lúdico 

Helbidea: Txingurri Pasealekua, 28, 20017 Donostia. 

Telefonoa: 943 42 52 57 

 Helburua: 

MLearning-erako berariazko IKASKUNTZA-HELBURU IREKIA (OACA) sortzea. HIZKUNTZA-
GAITASUNARI dagozkion mikroeduki eta ebaluazio-jolas multzo bat garatzen du, batez ere 
helduentzat eta, bereziki, kualifikazio baxuko pertsonentzat. 
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EUSKO IKASKUNTZAREN ASMOZ FUNDAZIOA 

Helbidea: Asteasuain Kalea, 14, 20170 Usurbil, Gipuzkoa 

Telefonoa: 943 21 23 69 

Email: asmoz@asmoz.org 

Bienestar digital, promoviendo el buen uso de las TICs en adolescentes. Entorno escolar y 
familiar. 

 Helburua: 

Deskonexio digitalak gurasoei eta DBHko lehen eta bigarren mailako ikasleei dakarzkien 
onurez sentsibilizatzea, bi segmentu horiek IKTen erabilera egokian trebatuz. 

 

Entzunapp: Podcast para afrontar los retos digitales del día a día. 

 Helburua: 

Gaitasun digital baxuak dituzten pertsonei egokitutako online prestakuntza-eredu berri 
batekin esperimentatzea, jadanik existitzen diren formatu eta plataformei erabilera berri 
bat emanez. 

 

 

CAREERS & JOBS SL 

"Ekinprest", Plan de aprendizaje inclusivo a lo largo de la vida 

Helbidea: Urdaneta kalea, 18-behea, Donostia (Gipuzkoa) 

Telefonoa: 943 43 03 12 

Email: daiteke@daiteke.com 

 

 Helburua: 

Inguruko enpresek gehien eskatzen dituzten gaitasunak eta adimen motak identifikatzea. 
Metodologia garatzeko oinarrizko diagnostikoa egitea. “Behe-tentsioko instalazio 
elektrikoak muntatzea eta mantentzea” profesionaltasun-ziurtagirian proiektu pilotu 
formatuan praktikan jartzea. 

Parte hartzen duten pertsonek (ikasleek eta irakasleek) dituzten zailtasunak identifikatzea 
eta metodologia egokitzea. Zailtasun horien diagnostikoa egitea, ikasteko metodologia 
pilotu berri bat abian jartzeko oinarria. 

Prestakuntza-ekintzak ikasleen gaitasunetara ahalik eta gehien hurbiltzea, adimen anitzen 
metodologiaren bidez. 

 


