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SARRERA 
 

Vitoria-Gasteizko Erizaintzako Unibertsitate Eskolako (EUE V-G) Irakaskuntza Egokitzeko Planak, 

UPV/EHUri atxikitako zentroak, 2020/21eko ikasturtea antolatzea planteatzen du, COVID 19ak 

eragindako pandemiaren ondoren bizi dugun "normaltasun berriaren" agertokian. 

Dokumentu hori ekainaren 9ko 21/2020 Errege Lege Dekretuaren 9. artikuluak erreferentziatzat 

hartu du, eta honako hau dio ikastetxeei buruz: "Pilaketak saihesteko eta gutxienez 1,5 m-ko 

segurtasun-tartea mantentzen dela bermatzeko beharrezkoak diren antolaketa-neurriak bermatu 

beharko dira. Segurtasun-distantzia hori mantentzea ezinezkoa denean, kutsatze-arriskuak 

prebenitzeko higiene-neurri egokiak hartuko dira "; eta Euskal Herriko Unibertsitateko 2020-

2021eko IKASTURTEA dokumentuko irakaskuntza eta ikaskuntza planifikatzeko orientabideen 

arabera.  

Ikastetxeko zuzendaritza-taldeak koordinatu du, irakasleen batzordearen eta ikasleen ordezkarien 

laguntzarekin eta ekarpenekin, eta irakaskuntzaren kalitatea eta ikasleak artatzeko derrigortasuna 

hartu ditu funtsezko printzipio gisa, horixe baita gure misioaren ardatz nagusia.  

Bertan, ikastetxean hartutako irakaskuntza egokitzeko neurriak jasotzen dira, bai eta Erizaintzako 

Graduko titulazioaren presentzia- eta telepresentzialtasun-ehuneko orokorra ere, irakasgai eta 

ikasturteka (1. eranskinean). Practicum irakasgai guztiak aurrez aurrekoak badira, hori kontuan 

hartu da ehuneko orokorrak kalkulatzeko orduan, baina ez dira jaso irakasgaien zerrenda 

zehatzean.   

Proposatutako egokitzapen-neurriak malguak eta aldagarriak dira; beraz, osasun- eta hezkuntza-

agintariek emandako gomendioen arabera modulatuko dira. Horrela, normaltasuna berreskuratuz 

gero, irakaskuntza guztia aurrez aurre emango litzateke, eta berragerpen bat gertatuko balitz, 

aurrez aurrekoa ez den irakaskuntzara igaroko litzateke. Ikasgai guztiak horretarako prestatuta 

daude eta. 

 

HARTUTAKO NEURRIAK 

 

"Normaltasun berriko" aldiak ikasleen prestakuntzan prebentzio- eta babes-neurriak betetzera 

behartzen du, eta horrek berekin dakar neurri horiekin bateragarriak eta errespetuzkoak diren 

jarduketa-jarraibideak ezartzea, baina, era berean, UPV/EHUko Erizaintzako Graduko titulazioaren 

irakaskuntza-ikaskuntza prozesutaren izaera presentziala gordetzea. 
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Hortik abiatuta, V-Gko EUEk, ikastetxearen berezitasunen eta ematen duen titulazioaren arabera, 

aurrez aurreko prestakuntza hobesten du, klase telematikoekin eta jarduera asinkronikoekin 

osatua. Horretarako, hainbat neurri hartu ditu: 

 

1- Eraikinaren edukiera % 50era mugatzen da. Gutxienez 1,5 m-ko segurtasun-

distantzia errespetatu beharko da, eta, ezinezkoa denean, maskara erabili beharko 

da. Aisialdirako guneak kentzen dira, eta ikastetxeko gela guztietan higiene-neurri 

egokiak hartuko dira kutsatzeko arriskua prebenitzeko. 

2- Ahalik eta presentzialtasun handiena bermatzeko, ikastetxeak dituen espazio 

guztiak prestatu dira irakaskuntzarako, liburutegia eta informatika-gela eta makina 

saltzaileak dituen atseden-gela izan ezik. Azken horiek % 50eko edukiera murriztua 

dute, eta prebentzio-neurri guztiak erabili behar dira. 

  

3- Ordutegiak zabaldu dira eta ikastaroetako irakaskuntza goizeko eta arratsaldeko 

txandetan banatu da, eta lehentasuna eman zaio goizeko txandari 1. eta 2. 

mailetarako. 

4- Ikastaroetan sartzeko eta irteteko ordutegiak mailakatu egin dira ordu laurdenero.  

5- Irakaskuntza-jarduerak egiten diren gune guztietan gehieneko edukierak ezarri dira, 

pertsonen arteko gutxienez metro bateko tartea bermatzen dutenak, maskara 

erabiltzeko betebeharrarekin.  

6- Ikasle-talde bakoitzak gehienez 50 laguneko edukiera izango du, gela bera izango 

du esleituta, eta pertsona bakoitzak beti eseriko da toki berean.  

7- Tailerretarako, taldeak azpitaldeetan banatuko dira, 1,5 m-ko segurtasun-

distantziari eusteko, eta distantzia hori zaindu ezin denean, nahitaezkoa izango da 

maskarak erabiltzea. Ikasleen segurtasun-distantzia bermatu ezin den jarduera 

praktikoetarako, norbera babesteko ekipamenduak erabiliko dira. 

8- Ikasleak maskararekin 2 ordu jarraian baino gehiago egon ez daitezen, 15 minutuko 

atsedenaldia utziko da denbora-tarte horretan, maskara erabiltzea derrigorrezkoa 

ez den leku zabalagoetara irten ahal izateko. 

9- Talde bateko ikasle batzuek telepresentzialtasun sinkronikora igaro behar badute, 

egoerak ikasleen laurdena baino gehiagori ez eragitea bermatuko da. Online 

prestakuntza hori txandaka antolatuko da, ikasle bakoitza ikasgaiaren % 75era 

gutxienez bertaratuko dela bermatuta.  

10- Eskola bat modu telepresentzialean (BBC edo antzeko beste bat) jarraitu behar 

duten ikasleek ikastetxean bertan egin ahal izango dute, irakasleek bi taldeekin 

batera lan egin dezaten eta gela batetik bestera mugitu ahal izan daitezen haiei 

arreta emateko. Edo urrutitik konektatuta zentrotik kanpo.  
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11- Tutoretzak presentzialak izan daitezke, 1,5 m-ko distantziako distantzia-neurriak 

gordez eta, distantzia hori zaindu ezin denean, maskara erabiliz edo online 

formatuan.  

12- Apirilaren 27an argitaratutako Covid 19aren alerta sanitarioaren ondorioz 

agindutako konfinamenduaren ondoren UPV/EHUn aurrez aurreko jarduerara 

itzultzeko planean jasotako babes-, garbiketa- eta desinfekzio-neurri guztiak 

aplikatuko dira, bai eta plan horren 2020ko ekainaren 24ko Eguneratzearen 4. 

ataleko "Prebentzio-neurri orokorrak" edo gerora gertatzen diren gainerako 

eguneratzeetan jasotakoak ere. 

 

IRAKASKUNTZA EGOKITZEA  
 

Erizaintzako Gradua presentziala da, eta, beraz, zentroak "normaltasun berriko" aldirako, 

UPV/EHUko hezkuntza-ereduaren berezko irakaskuntza-kalitatea ziurtatzeko, titulazioa 

egiaztatzeko memorian jasotako irakaskuntza-plangintzari eusten dio.  

2020/21 ikasturterako irakaskuntzaren plangintza horrek ahalik eta presentzialtasun handiena 

bilatzen du irakaskuntza-modalitate guztietarako, eta lehentasuna ematen die lehen mailetako 

ikasleei eta osagai praktiko handiena duten irakasgaiei, eta irakasgai batzuetako ordu magistralen 

ehuneko txiki bat geratzen da irakaskuntza telematikorako, irakasgaiaren % 25 gainditzen ez 

dutenak.  

Osasun-inguruabarrak alda daitezkeela eta irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan inplikatutako 

pertsonen osasunak eragina izan dezakeela aurreikusiz, irakasgai guztiek irakaskuntza-

metodologiak dituzte, eta horiek modu telematikoan eman daitezke eGela bidez eta 

bideokonferentzien bidez (BBC edo antzeko beste bat). Bestalde, irakaskuntza-gida guztietan 

etengabeko ebaluazio-plan bat jasotzen da, ikaskuntzaren jarraipena eta ikaslearen ebaluazio 

sekuentziala errazteko, bai eta amaierako ebaluazio-proposamen bat ere, presentziala eta ez-

presentziala.  
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JARDUERA PRESENTZIALAK 

Erizaintzako gradu-tituluko ikasleek ikasketa-planean jasotako gaitasunak behar bezala eskuratzen 

dituztela ziurtatzeko, lehentasuna eman zaio modalitate praktikoetan (mintegiak eta tailerrak) 

presentzialtasunari, erakusketa-eskola magistralen aldean; izan ere, ikasleak trebetasunak erakutsi 

behar ditu, eta irakasleek arreta eta ikuskapena egin behar dute, ikasleen gaitasun-garapenaren 

aurrerapena eta ebaluazioa egiteko.  

PRESENTZIALTASUN EGOKITUA 

V-Gko EUEn, aurrez aurreko irakaskuntza egokituaren aldeko hautua egin da, egiaztapen-memorian 

jasotako ohiko irakaskuntza-plangintzari eusteko aukera ematen baitu. Beraz, jarduera nagusiki 

presentziala eta telematikoa konbinatu dira, baita ikasleen ikaskuntza autonomorako aurrez 

aurrekoak ez diren prestakuntza-jarduerak ere. Hau da, ikasgaiaren ohiko lan-metodologia erabiliko 

da klase presentzialen formatuan, baina klase magistralen ehuneko txiki batentzat eta ikasleen zati 

batentzat, txandaka, asteka, horiek modu sinkronoan jarraituko dira, bideokonferentzia bidez, BBC 

bidez, eta horrek irakaslearekin eta ikaskideekin elkarreragiteko aukera ematen du. BBC bidezko 

eskola bakoitza grabatuta eta eskuragarri geratuko da eGelan, arrazoiren batengatik irakaskuntza 

modu sinkronoan jarraitu ezin duten ikasleentzat. 

CURRICULUMARI LOTUTAKO KANPOKO PRAKTIKAK 

Erizaintzako graduak curriculumeko kanpoko praktiken 92 ECTS ditu, eta % 100eko 

presentzialtasuna behartzen dute; beraz, tituluaren memoria egiaztatuan eta erakunde 

laguntzaileekin dauden hitzarmenetan ezarritako baldintzetan mantentzen dira, eta antolaketa-

unitateek eta erakundeek ezarritako neurriak errespetatuz antolatu dira. 

Osasun-neurriak betetzeagatik erakunde laguntzailean aurrez aurreko ordu-kopurua mugatu behar 

bada, aurrez aurreko jarduerak beste mota bateko jarduera kopuru egokiarekin konbinatuko dira 

(proiektuak, memoriak, prestakuntza-programak, etab.), baldin eta ebaluatu badaitezke eta 

gaitasunak behar bezala eskuratzea bermatzen badute. 

Osasun-egoerak okerrera egingo balu eta agintariek hura egitea debekatuko balute, praktikaldiaren 

denbora-banaketa ikasturteko kronogramaren barruan aldatzea baloratuko litzateke. Aukera hori 

bideragarria ez bada, konpetentziak eskuratzeko prestakuntza-jarduera osagarriak planteatuko 

lirateke, eta konpetentzia horiek irakaskuntza ez-presentzialeko tipologia batera egokitu ezin 

badira, Unibertsitateari eskatuko zaio praktikaldia modu intentsiboan luzatzeko, osasun-egoerak 

hori egiteko aukera ematen duen arte. 

Araututako titulazio profesionalizatzaile baten iraupen luzeko curriculumari lotutako kanpoko 

praktikak direnez, Erizaintzako dekanoen konferentzia nazionalak lortzen dituen gomendioak eta 
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akordioak hartuko dira kontuan, eta konferentzia horiek proposatutako konponbideak hartzen 

saiatuko dira, ikasleek eskuratutako gaitasunak lurralde nazional osoan antzekoak izan daitezen. 

 

IKASLEAK, IKASKUNTZA ETA EBALUAZIOA 

 

2020-21EKO ikasturteko matrikulazio-datarako ikasleek ikastetxearen webgunean argitaratuta 

izango dituzte ikastaroaren eta irakasgaien antolaketa orokorra, irakasgai guztien irakaskuntza-

gidak eta 2020-21EKO ikasturteko Irakaskuntza Egokitzeko Plana. 

Vitoria-Gasteizko EUEk, ikastaroa egiten den ikaskuntza-egoera edozein dela ere, bermatzen du 

ikasleek ikastetxeko irakasleen beharrezko gainbegiratzea jasoko dutela.  

Era berean, covid-19ak sortutako egoeraren salbuespenezko egoera pertsonalak direla-eta 

ikasketen jarraipena aurrez aurre egiteko ezinduta dauden ikasleen kasuan, matrikulatuta dauden 

irakasgaietan egokitzapen akademiko eta pedagogiko egokiak egingo dira, egoera horietan 

ikasketekin jarraituko dutela ziurtatzeko. Eta, aurrez aurreko ebaluazio-probak egitea ezinezkoa 

bada, betiere arrazoi justifikaturen batengatik, probak egitea erraztuko zaie, egokitzat jotzen diren 

mekanismoen bidez, gainerako ikasleen aukera-berdintasunean egin ahal izateko.  

"Normaltasun berria" garatuko den salbuespenezko eta ustekabeko inguruabarrak kontuan 

hartuta, irakaskuntza-gidek ebaluazio jarraitua egiteko planteamendua dute. Hala, hainbat proba 

proposatzen dituzte, kasuak ebaztea, lanak eta proiektuak egitea, portfolioa, trebetasunak 

erakustea bideoak eta entregatzekoak grabatuz, eta eskola-aldian zehar emango diren ariketak, 

ikasleen ikaskuntzen ebaluazio sekuentziatua egin ahal izateko. Irakaskuntza-gida guztietan ere 

ebaluazio-aukera ez-presentzial bat proposatzen da.  
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DOKUMENTUA ONARTZEA 

 

Irakaskuntza Egokitzeko Plana 2020-21 egungo "normaltasun berriaren" agertokiaren arabera 

taxutu da, kalitatezko unibertsitate-irakaskuntzaren eta ikasleen eta zentroko langileen osasunaren 

babesaren arteko oreka ahalbidetzeko erantzukizunetik. 

Vitoria-Gasteizko Erizaintzako Unibertsitate Eskolako Kalitate Batzordeak eta Ikasketen 

Antolamendurako Batzordeak onartu dute. 

 

 

Vitoria-Gasteizen, 2020ko uztailaren 10ean. 
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1. ERANSKINA 

 

IRAKASKUNTZA EGOKITZEKO PLANA  

* Taulak diseinatu dira GAURtik atera daitezkeen datuak kontuan hartuta. 

ZENTROA: VITORIA-GASTEIZKO ERIZAINTZAKO UNIBERTSITATE ESKOLA 

 

Onarpen-data: Vitoria-Gasteizko Erizaintzako Unibertsitate Eskolako Kalitate Batzordeak eta Ikasketen Antolamendurako Batzordeak: 2020ko uztailaren 

10ean 

COD_PLAN PLANA 

KREDITU 

PRESENTZIALEN 

EHUNEKOA 

KREDITU 

TELEPRESENTZIALEN 

EHUNEKOA 

172 Vitoria-Gasteizko Erizaintzako Unibertsitate Eskolako UPV/EHUko 

Erizaintzako Graduko titulua. 

Euskara-lerroa 

% 87 

Euskara-lerroa 

% 13 

 

** Ehunekoak kalkulatzeko, titulazioan eskainitako irakasgai guztiak hartu dira kontuan. 

*** Osasun-agintariek uzten badute, gutxienez % 75eko irakaskuntza presentziala bermatzen da. 

 

 

Titulazioa gaztelaniaz egiten duten ikasleek, taldeen tamaina dela eta, kredituen % 100 aurrez aurre egiteko aukera izango dute. 

 

 

Titulazioa euskaraz egiten duten ikasleen kreditu presentzialen eta telepresentzialen banaketa honako hau da: 



  

   

9 

COD_PLAN 

PLAN

A 

IKAST

URTEA 

LAUHILEK

OA 

IKASGAIAREN

_KODEA IRAKASGAIA 

KREDITUA

K 

KREDITU 

PRESENTZIALA

K 

KREDITU 

TELEPRESENTZIALA

K 

172  1. 1. lauh. 26436 Giza gorputzaren egitura eta funtzioa I 6. 4, 5 1, 5 

172  1. 1. lauh. 26436 Giza gorputzaren egitura eta funtzioa II 6 4, 5 1, 5 

172  1 1. lauh. 26443 Informazio-sistemak eta datuen analisia 6 4, 5 1, 5 

172  1 1. lauh. 26212 Osasun Publikoa 6 4, 5 1, 5 

172  1 1. lauh. 27553 Antropologia Etika eta Legeria  6 4, 5 1, 5 

172  2 1. lauh. 26446 Erizaintzako Oinarri Metodologikoak 6 4, 5 1, 5 

172  2 1. lauh. 26447 Erizaintza Klinikoa I 6 4, 5 1, 5 

172  2 1. lauh. 26448 Erizaintza Bizi-Zikloan I 6 4, 5 1, 5 

172  2 1. lauh. 26444 Farmakologia 6 4, 5 1, 5 

172  2 1. lauh. 26445 Zainketarako Harremana eta Komunikazioa 6 4, 5 1, 5 

172  3 1. lauh. 27557 Erizaintza Klinikoa III 6 4, 5 1, 5 

172  3. 1. lauh. 26454 Erizaintza Klinikoa IV 10 7, 5 2, 5 

172  3 1. lauh. 26452 Zerbitzuen Kudeaketa eta Kalitatea 6 4, 5 1, 5 

172  1 2. lauh. 26440 Erizaintzako Oinarri Teorikoak 6 4, 5 1, 5 

172  1 2. lauh. 26438 Giza gorputzaren egitura eta funtzioa III 6 4, 5 1, 5 

172  1 2. lauh. 26439 Patologia: Oinarrizko Zainketak 6 4, 5 1, 5 

172  1 2. lauh. 26441 Osasun Zainketei Aplikatutako Zientzia 
Psikosozialak 

6 4, 5 1, 5 

172  2 2. lauh. 27555 Erizaintza Klinikoa II 6 4, 5 1, 5 

172  2 2. lauh. 26451 Erizaintza Komunitarioa 6 4, 5 1, 5 

172  2 2. lauh. 27556 Erizaintza Bizi-Zikloan II 6 4, 5 1, 5 

 

* Ez dira sartu aurrez aurre bakarrik emango diren irakasgaiak jaso. Ohiko plangintzarekiko egokitzapenak egin diren taulak baino ez daude jasota taulan.  


