
  

  
 

2015-2016 IRAKASLERIARENTZAKO PRESTAKUNTZA PLANA 

 
Izenburua: Osasunaren sustapena oinarrizko gaitasunei dagokienez 

 

Mota: Jardunaldia 

 
Etapa: Etapen artekoa 

Norentzat: Haur, Lehen eta Bigarren Hezkuntzako irakasleentzat 

 
Justifikazioa: 

Osasunerako eskolen Europako sareko (SHE sareko) kide diren Nafarroako ikastetxeak 
eskolaldi bakoitzean zehar biltzen dira, beren prestakuntzaren zati gisa. Topaketa horiek eskolan 
osasuna sustatzearen inguruko interesa duten beste ikastetxe batzuei ere irekita daude. 

 
Nafarroako SHE sareko bigarren saioa topaketa eta gogoeta lekua bezala planteatzen da. Beste 

hekuntza zentroen osasunaren eta oinarrizko gaitasunen inguruko esperientziak ezagutuko ditugu. 

 

Helburuak: 

• Ikastetxeei beren osasun planetan laguntzea eta aholkua ematea. 
• Osasunezko edukiekin erlazionatutako gaitasunetan lana sakontzea. 
• Esperientzia praktikoak eskaini eta ezagutzera ematea curriculumeko arloetan aplikatzeko 

gaitasunen eremutik. 

Edukiak: 

• Camino Huiciren hitzaldia osasuna eta oinarrizko gaitasunen inguruan.  
• Andoni Irujoren azalpen praktikoagoa. 
• Osasun edukiak giatasunen programazioan sartzeko adibide praktikoak, Lodosako La 

Milagrosa eta Noaingo Elortzibar BHI zentroen laguntzaz. 
• Sareko zentroen mahai-ingurua. 

Metodologia: 

Saioaren lehen zatia Camino Huicik emanen du. 

Bigarren zatia Andoni Irujoren esku egonen da. 

Ondoren osasun edukiak giatasunen programazioan sartzeko adibide praktikoak, Lodosako 
La Milagrosa eta Noaingo Elortzibar BHI zentroek ezalduko dute. 

 



  

  
 

Aurkezpen bakoitzaren bukaeran tarte bat utziko da eztabaidarako eta beste ikastetxe 
batzuek ekarpenak egin ahal izateko, baita zalantzak eta iradokizunak aurkezteko ere. 

 

Hizlariak:  

• Camino Huici, Mendillori BHIko hezkuntza orientazioko irakaslea. 
• Andoni Irujo, Heziketa Fisikoko irakaslea eta Kirol Jolasen bulegoburua. 
• Lodosako La Milagrosa eta Noaingo Elortzibar BHIko Osasun Eskoletako 

taldeak. 

Arduraduna: Ebaluazioaren, Kalitatearen, Prestakuntzaren eta Bizikidetzaren Zerbitzua. 
Prestakuntza Atala.  

Irene Mercapide Idoate, imercapi@navarra.es. Tel.: 848-423250 

 
Lekua: Hezkuntza Departamentuko ekitaldien aretoa 

Iraupena: 2 ordu t’erdi 

 

Datak: 2016ko apirilaren 20a 

 

Ordutegia: 17,00 a 19,30  

 

Izena emateko epea: Izena emateko azken eguna apirilaren 15a izanen da honako helbidean: 
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/ 

 

Plaza kopurua: 150 gehienez 

 

Parte-hartzaileak hautatzeko irizpideak:  

Lehentasuna izanen dute osasunerako eskolen Nafarroako sareko parte-hartzaileek. 

Hizkuntza: Gaztelania 

 

Oharrak:  

• Onartuen zerrenda izen-emate data bukatu eta epe laburrenean argitaratuko da honako 
helbidean: http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/ 


