
PRESTAKUNTZA JARDUERARAKO DEIALDIA

2016.2017 PRESTAKUNTZA PLANA. PRESTAKUNTZA ATALA

1. Izenburua: “Irudi digitalaren trataera Linux erabiliz” 

2. Modalitatea: Ikastaroa.

3. Etapa: Etapa guztiak.

4. Norentzat: Nafarroako irakasle guztientzat.

5. Justifikazioa: Software libreak dohainik eta kalitatez lan egiteko aukera eskain-
tzen digu, baita irudi eta soinu digitalaren arloan ere. Horregatik, gero eta irakasle
gehiagok erabiltzen dute. 
Mintegi honetan irudi digitala lantzeko software libreko lau programa ezagutu eta
erabiltzen ikasiko dugu. Laurak linuxen eta windowsenerabiltzen ahal dira.
Irakasleei  software  librea aurkeztu  nahi  diegu,  nahiz  eta  programa bakoitzean
asko ez sakondu, erabiltzeko gai izan daitezen. Programak ondokoak dira: GIMP,
irudi  digitalak  tratatzeko;  Kdenkive,  bideoak  editatzeko;  Audacity,  soinua  trata-
tzeko; FF multi converter, artxiboak bihurtzeko.  

6. Helburuak: 
 Linux ingurunea ezagutzea.
 Sotware  libreko  irudia  eta  soinua  tratatzeko  programa  multiplataformak

ezaguzea(Linuxerako nahiz Windowserako). 

7. Metodologia: Teoriko-praktikoa izanen da.

8. Hizlaria/k: Tomás Tarragón

9. Jardueraren arduraduna: Eneko Sueskun Muzás, ILZko ikus-entzunezkoen 
aholkularia.  Telf. 848431225  cap00125@educacion.navarra.es

10. Tokia: Jose Vila eraikina (Taxoare Kalea, 14, Iruña).



11. Iraupena: 16 ordu.

12. Saioen datak eta ordutegia: Maiatzak 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 ekainak 1,  
17:30etik 19:30era.

13. Izena emateko epea: Izena emateko azken eguna maiatzaren 5a izanen da 
honako helbidean: 

http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/

14. Postu kopurua: 25

15. Parte-hartzaileen gutxieneko kopurua: 12

16. Hizkuntza: Gaztelania.

17. Oharrak:

 Onartuak izan diren irakasleek jarduera egin behar ez badute, hasi baino lehen
jardueraren arduradunari jakinarazi beharko diote. Horrela ez bada, urtebetez 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.

 Izena emateko epea amaituta, ahalik eta lasterren argitaratuko da jarduera 
honetarako onartuen zerrenda, honako web-orri honetan: 
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/onartuen-zerrenda/

 Aurrerantzean,  prestakuntza  jarduerekin  zerikusia  duten  ohar  zein  mezu
guztiak Hezkuntzako Sare Publikoko irakasleek duten PNTE kontu ofizialera
bidaliko  dira  (erabiltzailea  @educacion.navarra.es).  Ikastetxe  pribatu  eta
itunduetako  irakasleei  Educan  ezarrita  duten  helbide  elektronikora  iritsiko
zaizkie abisu eta jakinarazpenak.

 Ziurtagiria  lortzeko,  parte-hartzaileek  saioen  %80ra  joan  behar  dute  eta
mintegiari dagokion lan pertsonalaren zatia egin behar dute.
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