
 
 

 
 
 
 
 

PRESTAKUNTZA JARDUERARAKO DEIALDIA 
2016-2017 PRESTAKUNTZA PLANA. PRESTAKUNTZA ATALA 

 
Izenburua: Irakurketa-idazketa: esanahiak eraikitzearen eta negoziatzearen abentura. 
 
Mota: Ikastaroa. 
 
Etapa: Haur eta Lehen Hezkuntza. 
 
Norentzat: Haur eta Lehen Hezkuntza irakasten duten Nafarroako irakasleentzat. 
 
Justifikazioa: Ezin dira garapen pertsonala eta gizarteratzea erdietsi ez badira irakurketa 
eta idazketa menderatzen. Bi gaitasun hauek pertsona gisa gure burua eratzen laguntzen 
digute; bi trebetasunak ere gako dira garatu ahal izateko geroz eta landuagoak diren 
pentsamendu, komunikazio eta gainerakoekiko eta ingurunearekiko elkarreragin mailak. 
 
Ikaskuntzarako tresna baliagarriak dira, bizitza guztirako balioko digutenak. 
 
Garrantzi kognitibo eta afektiboa dutenez, ikasgelan bultzatu behar da prozesu mekaniko 
eta erabat instrumentalean oinarritzeaz haragoko ikaskuntza. Irakurketa eta idazketa 
ekintza esanguratsuak izan behar dira, eta, beraz, irakatsi eta praktikatu egin behar dira 
berariazko xede komunikatibo batekin: ideiak, pentsamenduak eta sentimenduak 
komunikatzea. 
 
Helburuak: Ikastaroaren asmoa da irakasleei gakoak ematea estrategia didaktiko, 
dinamiko eta kreatiboak garatzeko irakurketa-idazketaren gainean.  
  
Ildo horretan, metodo "tradizionalei" erreferentzia egiteaz gain, bereziki azpimarratuko 
diren tresnen artean daude pentsamendu bisuala, irakurketa adierazkor eta dramatizatua 
eta irakurketa erraza, eskola neska-mutilak bi gaitasunen eskuratze-prozesuko 
kudeatzaile bihurtzen lagunduko duten irakurketa eta idazketa jarduerak diseinatzeko. 
 
Edukiak:  
 

1. Hurbilketa irakurketaren eta idazketaren neurozientziaren oinarrietara. 
2. Irakurketa eta idazketa irakatsi eta ikasteko prozesuaren gakoak. 
3. Irakurketa-idazketaren ikaskuntzara aplikaturiko IKTak. 
4. Errazte grafikoaren (pentsamendu bisualaren) baliagarritasuna bi gaitasunen 

ikaskuntzan. 
5. Irakurketa errazeko jarraibideak eta metodologia horrekin materialak prestatzea. 
6. Irakurketa adierazkorraren eta irakurketa dramatizatuaren aukerak irakurriaren 

ulermena dinamizatzeko orduan. 
7. Ibilbidea zenbait proposamen praktikotan barna. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
Metodologia: Bertaratu beharreko ikastaro teoriko-praktikoa. 

 
Hizlaria: Mercedes Corretge Arrastia. Komunikazioan eta pentsamendu bisualean aditua. 

Blanca Mata Fauri. “Lectura Fácil Euskadi – Irakurketa Erraza” elkarteko arduraduna.  

 

Arduraduna:  
 
Javier García Ariza  

Aholkularia - Eleaniztasunaren eta Arte Ikasketen Zerbitzua. 

848 42 60 59 
fj.garcia.ariza@navarra.es 

 

Lekua: Iruñako ILZ (Basoko BHIn). 

 
Iraupena: 21 ordu: bi orduko hiru saio presentzial eta 15 ordu tutoretzapeko banakako 
praktiketarako. 

 

Datak: 2017ko apirilaren 26a eta maiatzaren 3a eta 10a. 

 
Ordutegia: 17:30etatik 19:30etara.  

 

Izena emateko epea: Izena emateko azken eguna apirilaren 7a izanen da honako 
helbidean: http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/ 

 

Plaza kopurua: 25. 

 

Betebeharrak: Izena emateko unean Nafarroako ikastetxe batean irakasle lanetan 
egotea. 

 
Hautatzeko irizpideak: Gehienez ere 25 onartuko dira, izena emateko ordenaren 
arabera.  

 
Hizkuntza: Gaztelania. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Oharrak:  

• Aurrerantzean prestakuntza jarduerekin zerikusia duten ohar zein mezu guztiak 
Sare Publikoko irakasleek duten PNTE kontura bidaliko dira 
(erabiltzailea@educacion.navarra.es). 

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

• 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 urtero derrigorrez egin beharreko formakuntzako 35 
orduetatik salbuesten. 

• Ziurtagiria lortzeko, bertaratu beharreko saioen %80ra joan beharra dago. 

 

 
 


