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PRESTAKUNTZA JARDUERARAKO DEIALDIA 
 
 
Izenburua:  

AHOTSAREN INPOSTAZIOA  
 

 
Modalitatea: Ikastaroa. 
 
Etapa: Etapa guztiak. 
 
Parte-hartzaileak: Nafarroa.- Hezkuntza Departamenturako lan egiten duten 
Ikastetxe publiko guztietako irakasleei. 
 
Deitzailea: Iruñeko ILZ 
 
Justifikazioa:  
Ahotsa irakasle lanerako oinarrizko tresna da. Bertan izaten diren arazoek arreta eta            
ezagutza egokia eskatzen dute, fonazio aparatua ahalik eta hobekien izateko. 
 
Helburua/k:  
 

● Fonazio aparatua eta bere funtzionamendua ezagutzea  
● Ahots teknika ikastea irakasleek duten funtsezko baliabide hori hobetzeko:         

ahotsa.  
● Ahotsaren esfortzua gutxitzeko ditugun gorputz baliabideak ezagutzea. 
● Ikasitakoa testuetan eta benetako egoeretan aplikatzea. 
● Jarduera zehatzak praktikatzea parte-hartzaileek dituzten patologietarako. 

 
Edukiak:  
 

● Ahotsaren oinarri anatomikoak eta fisiologikoak (laringea, arnas eta        
erresonantzi aparatuak)  

● Erlaxazioa: nola aplikatu arnasketan, erresonatzailea irekitzean eta       
jarrera-lanean  

● Arnasketa: arnas-hartze lasaitua, eta arnasa botatzea kontrolatzeko ariketak        
(bermea, esaldiaren luzera).  

● Gorputz jarrerak praktikan jartzea: bertikaltasuna, toraxa zabaltzea,       
elastikotasuna.  

● Artikulazio-lan praktikoa.  
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● Hainbat patologiatarako ariketa zehatzak. 

 
Metodologia: 
Saioak aurrez aurre egotekoak eta praktikoak izanen dira, eta aldez aurretik           
azaldutako printzipioak landuko dira gorputzarekin 
 
Hizlaria/k:  
Ana Martínez Arellano, médico foniatra. 
 
Arduraduna:  
Jose Azpirotz, Iruñako ILZko aholkularia.  

Tfno.: 848430396. tecnologia.cap.pamplona@educacion.navarra.es 

 
Tokia: Iruñeko ILZtan. Pintor Zubiri kalean, 8. 
 
Datak:  
Urtarriaren 18 eta 25ean. Otsailaren 1, 8 eta 22an. Martxoaren 1, 8 eta 15ean. 
 
Ordutegia: 18etik, 20tara 

 
Iraupena: 16 ordu 
  
Plaza kopurua: 20 
 
Parte-hartzaileen gutxieneko kopurua: 15 
 
Izena emateko epea:  
Urtarrilaren 15 arte. 

Esteka honen bitartez egin behar da: 
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/inscripciones-3/  
 
Hautatzeko irizpideak:  
 

1. Honekin lotutako gaixotasun baten diagnozia ekar dezaketenek eta aurreko         
deialdietan ikastaroa egin ez dutenek lehentasuna izango dute. Horretarako,         
izena emateko epea bukatu baino lehen, gaixotasunaren osasun-ziurtagiria        
Iruñeko ILZra bidaltzea beharrezkoa da. Parte-hartzaileak duten patologiaren        
larritasunaren arabera aukeratuko dira. Txostenak, mezu baten bitartez,        
honako helbidetara bidali: tecnologia.cap.pamplona@educacion.navarra.es.  

2. Gainontzekoek izena emateko ordenaren arabera. 
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Hizkuntza: Gaztelera 
 
Oharrak:  
 
 

● Beharrezkoa da jantzi zabal eta erosoa. 
● 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-zerren
da/ 

● 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.  Prestakuntzaren diseinuan lan praktiko bat egitea 
sartuta badago, bertaratzeaz gain, nahitaezkoa izanen da lanak aurkeztea 
ziurtagiria lortzeko. 
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