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2017-2018 PRESTAKUNTZA PLANA 
 
 

PRESTAKUNTZA JARDUERARAKO DEIALDIA 
 
 
 

Izenburua:  
"Eskolak eta memoria: irudi memoriadunak" 

 
  
Modalitatea: Ikastaroa 
 
Etapa: Etapen artekoa 
 
Hartzaileak:  Memoria historikoaren gainean hausnartu nahi duten maila eta arlo 
guztietako irakasleak.  
 
Deialdiaren egilea: Prestakuntza Atala 

 
Justifikazioa:  
Ikastaro honen helburua da iazko ikasturtean hasi zen proiektu bati jarraipena ematea, 
eta haren xedea memoria historikoa zientifikoki zein didaktikoki ikertzea da. 
Bakearen, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Zuzendaritza Nagusiaren "Eskolak eta 
memoria, bakearen eta bizikidetzaren alde" programan sartzen da. 
Gogoeta egin nahi da leku memoriadunek gizarte moderno eta demokratiko bateko 
hezkuntzan izan dezaketen rolaren gainean, espazio horiek ez baitira soilik oroimen 
ofizializatuko espazioak, baizik eta balio demokratikoen elkarrizketa eta garapenerako 
tokiak, giza eskubideen errespetutik abiaturik.  
 
 
Helburua/k:   
 

●  Gogoeta egitea memoriak hezkuntzan duen garrantziaz, ikasteko tresna gisa. 
●  Memoriaren eta giza eskubideen gaineko irudia, zinema eta dokumentala 
irakaslanean txertatzea. 
●  Memoria historikoa ardatz gisa erabili duten hezkuntza esperientziak aztertzea. 

 
 
Edukiak:  
 

●  Gerrak, gaur egun; biharko memoria historikoa (1. eta 2. saioak, Ricardo 
García Vilanovak emanak) 
●  Memoria historikoa eta zinema dokumentala (3. eta 4. saioak, Iñaki Alforjak 
emanak) 
●  Errepresioa, erbestealdia eta antifrankismoa zineman (5. saioa, Ramón 
Herrerak emana) 
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Metodologia: Hizlariek ikastaroko gaien gaineko lanak azalduko dituzte, berek eta 
beste batzuek egindakoa proiektatuko dute, eta material horrekin erabilera didaktikoak 
planteatuko dituzte. 
 
Hizlariak:   
 
RICARDO GARCÍA VILANOVA 
Kazetari-argazkilari freelancea, ICRC, UN, MSF, Human Rights Watch eta Médicos del 

Mundo erakundeekin elkarlanean aritu dena. Kazetari-argazkilari lanetan Afrikan hasi 
zen lehenbizi eta, gero, Afganistanen. Libiako gerra zibilean, Alberto Arcerekin batera, 
"Misrata, vencer o morir" (2011) bere lehen dokumentala egin zuen, eta harekin Roy 
Peck saria irabazi zuten. CNN, BBC, Reuters, Euronews, Cuatro, TV3, France24 eta 
beste batzuendako egin du lan. EMMY sarirako nominatu dute, CNNrendako Siriako 
gerraren gainean egin zuen lanagatik. 2015ean “Ricard García Vilanova, llampades en 
la foscor” erakusketa mustu zuen. Wall Street Journal-ek Pulitzer sarirako hautagai 
izendatu zuen 2010ean. 2013an, Px3 urrezko domina, Gerra/gatazkako 
Argazkigintzaren Nazioarteko saria, Pictures of the Year (POY) eta Bayeux-Calvados 
saria lortu zituen argazkigintzaren kategorian. Sari horiek gerrako korrespontsalei 
ematen dizkiete. 2014an bost sari lortu zituen: Miguel Gil Kazetaritzaren Nazioarteko 
Saria, Manuel Vázquez Montalbán Kazetaritzaren Nazioarteko Saria; José Couso 
Prentsa Askatasunaren X. saria, Prentsaren Nazioarteko Elkartearen Saria eta Mika 
Yamamoto Kazetaritzaren Nazioarteko Saria.  2016an beste hauek: Finalist Days of 
Japan, Gold PX3 (War) and POY / Pictures of the Year;  
 
 
IÑAKI ALFORJA 
Ikus-entzunezkoen errealizadorea; dokumentalak egiten ditu begiratu sozialaren 
ikuspegitik. "Ezkaba. La gran fuga de las cárceles franquistas" (Eguzki Bideoak, 2006) 
dokumentala zuzendu zuen eta, Félix Sierrarekin batera, "Fuerte de San Cristobal, 
1938. La gran fuga de las cárceles franquistas" (Pamiela, 2012) lanaren bigarren 
edizio gehitua. Halaber, "El cementerio de las botellas" (2008) dokumentala zuzendu 
zuen. Orobat, "Motxila 21. Live! Zuzenean", "Sal de dudas" dokumental laburra eta 
"Oskara Plazara" filma. Sariak lortu ditu Extrema'08 zinema dokumentalaren jaialdian, 
Canadian Diversity Festival-en, eta Desgaitasunaren gaineko Zinemaren Nazioarteko 
Jaialdian. 
 
 
RAMÓN HERRERA TORRES  
Iruñeko kazetaria, historiagilea eta hedatzaile zinematografikoa. Zinemaren gaineko 
hogeiren bat argitalpen egin ditu, besteak beste, bi hiztegi tematiko: Eco-cine (La 
Cineclopedia, 2009) eta Diccionario Audiovisual de la Memoria Histórica en Navarra 
(Pamiela, 2017)  2017). Laster argia ikusiko du Luces y sombras antifranquistas en la 
pantalla: De Las Trece Rosas a la Marcha de la Libertad (1939-1977) lanak, diktadura 
frankistaren kontrako borrokako pasarteekin eta protagonistekin zinemaren bidez 
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egindako ibilbidea. 
 
 
Jarduera nork diseinatu duten:  
José Miguel Gastón Aguas eta César Layana Ilundain, Memoria Historikoaren 
Atala.   
 
Arduraduna:  

Eva Agudo Arrarás, Iruñeko ILZko esparru soziolinguistikoko aholkularia. 

sociales.cap.pamplona@educacion.navarra.es 

 
Lekua: José Vila eraikina (Taxoare kalea 14) - 16. ikasgela 
 
Datak: 2017ko abenduaren 11n eta 12an, eta 2018ko urtarrilaren 22an eta 23an eta 
otsailaren 6an. 
 
Ordutegia:  
17:00-20:00. 
 
Iraupena: 15 ordu 
 
Postu kopurua: 100 
 
Parte-hartzaileen gutxieneko kopurua: 20 
 
Izena emateko epea:  
Izena emateko azken eguna azaroaren 7a izanen da, helbide honetan:  
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/inscripciones-3/  
 
Hautaketa irizpideak:  
 

● Izen-emateen hurrenkera 
 

 
Hizkuntza: Gaztelania 

 
Oharrak:  
 

● 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 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-

mailto:sociales.cap.pamplona@educacion.navarra.es
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/inscripciones-3/
mailto:erabiltzailea@educacion.navarra.es
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/onartuen-zerrenda/
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zerrenda/ 
● Irakasle bat jarduera egiteko onartu, baina ezin baldin badu egin, mezu 

elektronikoz jakinarazi beharko dio deialdian ageri den arduradunari, hasi 
baino lehen baja emateko. 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. 

● Prestakuntza jarduneko irakasleek soilik egin dezakete eta haiei baino ez 
zaie ziurtatuko; salbuespena amatasun-lizentzia duten irakasleak dira, 
abuztuaren 23ko 71/2017 Foru Dekretuan ezarri bezala. Aldi baterako 
ezintasun-egoeran egonez gero, ezinezkoa da prestakuntzara joatea. 

● Ziurtagiria eskuratzeko bertaratu beharreko saioen %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.  Prestakuntzaren diseinuan lan praktiko bat egitea 
sartuta badago, bertaratzeaz gain, nahitaezkoa izanen da lanak aurkeztea 
ziurtagiria lortzeko. 
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