
 

 
 2016-2017 IRAKASLERIARENTZAKO PRESTAKUNTZA PLANA 

 

Izenburua: Arbela Digital Interaktiboa: Tresnak eta baliabideak 
 

Mota:  
Mintegia  

Etapa:  
Etapa guztiak 

Norentzat:  
Iruñako ILZko inguruko ikastxeetako irakasleentzat 

Justifikazioa:  
Baliabide didaktiko aunitz aurki daitezke Internet-en. Mintegi honetan, hauetako batzuk ezagutu           
ditugu, baliabideak bilatzen ikasi eta ADE batean erabiltzeko aukerak ikusi. Arbela hauekin batera             
askotan doan dokumentu kameraren oinarrizko erabilpena ere ikusiko da, baita ikastetxeetan           
ohikoenak diren arbelen softwarea ere. 

Beste aldetik, ikastetxeetan gehien aurki ditzakegun ADE-ek, software eta tresna berezia daukate            
eta hauen ezaguera eta oinarrizko menperatzea lagungarria litzateke etekina ateratzeko 

Helburuak:  
● ADI-arekin erabilgarriak diren baliabideak bilatzen ikasi. 

● Smart eta MultiCLASS arbelen oinarrizko erabilera ikasi, baita beraiekin erabil          
daitekeen software-a 

● Norberaren ikastetxean, ADI-ren inguruko antzeko mintegi batean hizlari izateko         
prestakuntza egin. 

Edukiak:  
● ADI batekin erabil daitezkeen baliabideen bailatzea. 

● Smart eta MultiCLASS arbelen oinarrizko erabilera, baita edukiak sortzeko arbela          
horiek duten berezko software: Smart Notebook 11 eta MultiCLASS book. 

● Open Sankoré: Edozein ADI batean erabil daiteken edukiak sortzeko software.  

Metodologia:  
Kaskada moduko prestakuntza egitea da asmoa. Mintegiko parte hartzaileak hizlariak lirateke           
beraien ikastetxean eginen litzatekeen beste mintegi batean. 

ILZ-an eginen den mintegia: 2 orduko 4 aurrez aurreko saio eta beste 4 ordu norberaren lana. 

Ikastetxeko mintegia: Aurrez aurreko 6-8 ordu + norberaren laneko 4-6 ordu. 

Hizlaria(k):  
Félix Jiménez Sánchez, Noain herriko San Miguel HLHIP-ko irakaslea 

 
 

 
 



 

Arduraduna:  
Fernando Lezaun, Iruñako ILZ-ko Hezkuntza Teknologien aholkularia. 

Telefonoak: 848423287, 608535641. 

E-mail: informatica.cap.pamplona@educacion.navarra.es 

 

Patxiku Ganboa, Iruñako ILZ-ko Hezkuntza Teknologien aholkularia 

Telefonoa: 948291729 

E-mail: informatica2.cap.pamplona@educacion.navarra.es 

Lekua: 
José Vila Ereikina, Taxoare 14 - Iruña 

Iraupena: 
12 ordu 

Datak: 
ILZ-ko mintegia:  

2017ko urtarrilaren 24, 26, 31a eta otsailaren 2a 

Ikastetxeko mintegia: 2017ko maiatzaren 15erako bukaturta egon behar du. 

Ordutegia: 
ILZko mintegia: 17:30h - 19:30h 

Izena emateko epea:  
Izena emateko azken eguna 2017ko urtarrilaren 18a izanen da, honako helbidean: 
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/ 

Plaza kopurua: 
20 

Gutxieneko kopurua: (Hautazkoa) 

8  
Hautatzeko irizpideak: (Hautazkoa) 

- Beraien aholkulariei ADI-ko prestakuntza instituzionala eskatu duen ikastetxeko irakasleak         
(kaskada moduko prestakuntza eginen dutenak). Halako ikastetxe bakoitzeko lehen bi          
irakasleak izanen dute lehentasuna. 

Hizkuntza: 
Gaztelaniaz 

Oharrak: 
● Prestakuntza jarduerekin zerikusia duten ohar zein mezu guztiak Sare Publikoko 

irakasleek duten PNTE kontura bidaliko dira (erabiltzailea@educacion.navarra.es). 
Itunpeko ikastetxeko irakaslei, norberaren EDUCAko perfilean agertzen den posta 
elektronikora iritsiko zaizkie ohar zein mezu horiek. 
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● Onartuak izan diren irakasleek jarduera egin behar ez badute, hasi baino lehen            
jardueraren arduradunari jakinarazi beharko diote. Horrela ez bada, urte betez ezin           
izanen dira izen-emate plataforman sartu eta, ondorioz, ezin izanen dute Nafarroako           
Hezkuntza Departamentuak antolatzen dituen prestakuntza-jardueretan parte hartu. 
Era berean, sinadura-orrian beste pertsona baten izenean sinatzen duten irakasleei          
zigor bera ezarriko zaie; baita jarduerara agertu ez eta bere izenean beste norbaitek             
sinatzea onartu dutenei ere. 
Aipatutako zigorrek ez dituzte zigortuak urtean zehar egin beharreko formakuntzako 35           
orduetatik salbuesten. 

● Onartuen zerrenda izena emateko epea bukatu eta ahalik eta azkarren, ondorengo           
web orrialdean argitaratuko da:  
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/ 
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