
 

2017-2018 PRESTAKUNTZA PLANA 
 
 

PRESTAKUNTZA JARDUERARAKO DEIALDIA 
 
 
 

Izenburua:  
Google Chrome eta Google Drive-ra konektatzeko aplikazioak 

 
 

Modalitatea: On line mintegia (bideokonferentzia) 
 
Etapa: Etapa guztiak 
 
Parte-hartzaileak: Nafarroako ikastetxe publiko zein itunpekoetako irakasle guztientzat 
 
Deitzailea: Iruñeko zonaldeko Hezkuntza Teknologiako aholkulariak 
 
Justifikazioa:  

Google-k zerbitzu ugari eskaintzen ditu dohainik erabiltzaileentzat. Tresna hauetako         
batzuk erabat erabilgarriak dira ikasgelarako jardueren prestaketan. 

Google-ko tresna propioez gain, aplikazio ugari konektatu daitezke bai Drive-ra bai           
Chrome nabigatzailera. Aplikazio horiek, ia-ia edozein ekintza egiteko aukera emanen          
digute, Geogebra on-line erabili, pdf batean dokumentu ugari elkartu, kontzeptu mapak           
egin edo behar izan dezakegun ia-ia edozein gauza. 

Mintegi honetan, aplikazio horietako batzuk ikusiko dira, baita horiek konektatzen eta           
kudeatzen ikasi ere. 

 
 
Helburua/k:  
 

● Drive zein Chrome-ra aplikazioak konektatzeko aukera eta erabilgarritasuna ezagutu. 
● Chrome-n erabiltzeko aplikazioak eta estentsioak bilatu eta instalatzen jakin, baita          

hauek gaitu, desgaitu edo/eta nabigatzailetik ezabatzen ere. 
● Drive-n erabiltzeko aplikazioak bilatzen jakin, baita konektatu eta deskonektatzen         

ere. 
● Google Drive-ko aplikazio batzuetarako gehigarriak bilatzen eta konektatzen jakin:         

testu dokumentu, kalkulu orri eta inprimakietarako. 
● Hezkuntzan erabilera interesgarria izan dezaketen estentsio, konektatzeko aplikazio        

eta gehigarri batzuk ezagutu. 

 
Edukiak:  
 

● Nabigatzailerako estentsioak eta aplikazioak. 
● Drive-rako aplikazioak. 
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● Tresna jakin batzuetarako osagarriak. 
  

 
Metodologia: 

Bertaratu beharreko 4 saio (1,5 ordukoak) izanen dira hizlariarekin, webinar          
(bideokonferentzia) moduan garatuko direlarik . Mintegia osatzeko beste 6 orduak,          
norberaren lanarekin beteko dira. 

Lehen saioaren aurretik, partaide bakoitzari bidaliko zaizkio dagozkion azalpenak posta          
elektronikoaren bidez (norberaren Educa-ko perfilean agertzen den helbide        
elektronikora) saioak garatzeko erabiliko den gela birtualean sartu eta erabiltzeko. 

Azken saioan, partaideei proposatutako azken jarduerak aurkeztuko dira. 
Ziurtagiria jasotzeko saioetan parte hartu behar da eta azken jarduera egin. Saioetan            
parte hartzearen inguruan, 4 saioetatik bat bakarrik berreskuratu daiteke saioan bertan           
egon gabe. Horretarako, saioaren grabazioa ikusi eta berarekin lotuta egonen den lan            
bat egin beharko da. 

 
 
Hizlariak:  
Patxiku Ganboa eta Víctor Buñuel. 
 
Arduradunak:  
Víctor Buñuel, Tafallako ILZ-ko Hezkuntza Teknologien aholkularia 
948703422 
nntt.cap.tafalla@educacion.navarra.es 
 
Patxiku Ganboa, Iruñeko ILZ-ko Hezkuntza Teknologien aholkularia 
848431226. 
informatica2.cap.pamplona@educacion.navarra.es  
 
 
Tokia: On line 
  
Datak: 2017ko urriaren 16, 23 eta 30a eta azaroaren 13a 
 
Ordutegia: 17:30etik - 19:00etara 
 
Iraupena: 12 ordu 
  
Plaza kopurua: 40 
 
Parte-hartzaileen gutxieneko kopurua: 8 
 
Izena emateko epea:  
Izena emateko azken eguna 2017ko urriaren 11a da.  
Esteka honen bitartez egin behar da: 
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/inscripciones-3/  
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Hautatzeko irizpideak:  
 

● Izena ematearen ordena. 
 
Hizkuntza: Gaztelania 
 
Oharrak:  
 

● Aurrerantzean prestakuntza ikastaroekin zerikusia duten abisu eta jakinarazpen        
guztiak Hezkuntzako Sare Publikoko irakasleek duten PNTE kontu ofizialera         
bidaliko dira (erabiltzailea@educacion.navarra.es). Ikastetxe pribatu eta      
itunduetako irakasleei abisu eta jakinarazpenak Educan ezarria duten helbide         
elektronikora iritsiko zaizkie. 

● 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/ 

● Irakasle bat onartu badute jarduera egiteko eta ezin badu egin, deialdian agertzen            
den jardueraren arduradunari esan beharko dio posta elektroniko baten bitartez,          
baja emateko jarduera hasi baino lehen. Bestela zehapen-prozesua abiaraziko         
da, eta irakaslea ezin izanen da 5 hilabetez sartu izena emateko plataforman;            
ondorioz, galduko du Nafarroako Hezkuntza Departamentuak antolatzen dituen        
prestakuntza jardueretan izena emateko aukera. Zehapen horrek ez du inor          
salbuetsiko ikasturtean prestakuntzako 35 ordu egiteko beharkizuna betetzetik. 

● PNTEren urrutiko prestakuntzako ikastaroei dagokienez, ikastaroa hasten den        
egunetik 15 eguneko epean irakasleak ez badu "Nahitaezko lana: aurkezpena"          
izenekoa egin eta entregatzen, automatikoki baztertuko da ikastarotik. Baztertuz         
gero, gorago aipatutako zehapen-prozesu bera aplikatuko zaio. 

● Aktiboan dauden irakasleek soilik egin dezakete prestakuntza eta haiei baino ez           
zaie ziurtatuko. Aldi baterako ezintasun egoeran egonez gero, ezinezkoa da          
prestakuntzara joatea. 

● Ziurtagiria eskuratzeko saio presentzialen %85era joan beharko da eta saio          
bakoitzaren sinaduren orrian bolaluma ezabaezinarekin sinatu. Ez da kontuan         
hartuko sinatu ez den saiorik; hau da, ez da onartuko bestelako           
bertaratze-ziurtagiririk (bideokonferentzian izan ezik). Prestakuntzaren diseinuan      
lan praktiko bat egitea sartuta badago, bertaratzeaz gain, nahitaezkoa izanen da           
lanak aurkeztea ziurtagiria lortzeko. 
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