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2017-2018 PRESTAKUNTZA PLANA 
 
 

PRESTAKUNTZA JARDUERARAKO DEIALDIA 
 
 
 

Izenburua:  
“PLASTIKA TESTUAREN INGURUAN” 

 
  
Modalitatea: mintegia 
 
Etapa: Haur Hezkuntzako 2. zikloa eta Lehen Hezkuntza 
 
Parte-hartzaileak: Plastikako irakasleak 
 
Deitzailea: Iruñeko ILZ 
 
Justifikazioa:  
Ikastaro honek gida praktikoa izatea du helburu; horren bidez umearen ikusizko, 

pertzepzioko eta sormenezko garapena aztertu nahi da irakasleen esperientzia praktikotik. 

 
Helburua/k:   

 Irakasleei zenbait baliabide ematea ikasgelan teknika desberdinak erabiltzeko. 

 Iraskasleei ariketa zehatzen proposamenak eskaintzea, adierazpen, irudikapen eta 
sormen artistikoaren gai edo alderdi desberdinei heltzeko. 

● Disfrutatzea artea sortuz. 
 
Edukiak:  

 Honen gaineko gaiak jorratuko dira: irakasleak nola esku hartu; nola galdetu ikasleak 
sormen prozesuan inplika daitezen, mugatu eta gehiegi zuzendu gabe; akatsari 
heltzea edo denbora kudeatzeko modua; eta materialen antolaketarekin lotuta 
dauden gaiak eta proposamenak egokitzea adinaren arabera. 

 Testuaren inguruko ariketa zehatzak planteatuko dira. Bertan lerroa (adierazpen eta 
irudikapen elementu gisa) eta kolorea landuko ditugu. Horretarako argizariak, 
errotulagailuak, tenperak, moldeak eta abar erabiliko ditugu besteak beste ondoko 
gaiei ekiteko: testuen ilustrazioa, collage-a, perspektiba eta haren irudikapena, 
erretratua, errealitatetik zuzenean marraztea eta abar, betiere ikuspegi ireki batetik 
eta umearen interesekin loturik. 
 

Metodologia: 

 Ariketa planteatu eta egitea. Astean bi orduko saio bat. Saioak praktikoak izanen dira 
eta jarduerak eginen dira helburu eta eduki zehatzak garatzeko. Saio bakoitzean 
ariketa bat proposatuko da eta parte-hartzaile bakoitzak gauzatuko du. Hau eredua 
izanen da ikasgelan ikasleekin aplikatzeko. 

 Tutoretza: aholkuak emateko denbora egonen da, ikasgelan aplikatu ahala sortzen 
diren zalantzak eta arazoak konpontzeko. Telefonoz edo posta elektronikoz egiten 
ahalko da. 

 Bateratze-lanak eginen dira emaitzak komentatzeko, arazoak hautemateko eta 
irtenbideak bilatzeko. Autoebaluzioa, ikasteko metodo gisa bultzatuko da. 
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Halaber, kontuan hartuko dira irakasleen aurretiazko ezagutzak eta eginen dira 
azalpen parte-hartzaileak, ikastaroaren edukiei buruzkoak. 
 

Hizlaria:  
Angela Moreno. Arte Ederretako lizentziaduna, 1986. Zubiarte grabatuen tailerra zuzentzen 

du 1995etik. Tailer horretan Nafarroako obra grafikoa editatu eta zabaltzen da eta teknika 

tradizionalez gain, grabatu ez-toxikoaren teknikak, fotopolimeroak... ere erabiltzen dira. 

Urteak eman ditu erdi mailako irakaskuntzan eta La Laguna Unibertsitateko Arte Ederren 

Fakultatean. Halaber, helduendako marrazketa eta pinturari buruzko ikastaroak eman ditu 

Kultura Etxeetan. 10 urtetik gorako esperientzia dauka adierazpen plastikoko klaseak 

ematen 3 eta 15 urte bitarteko umeei. 

Irakasle gisa aritu da eta, horrez gain, jarduera artistikoan. Izan ere, erakustaldi kolektibo 

nahiz indibidual askotan parte hartu du. Bertan batez ere paperean egindako obra erakutsi 

du; horretarako marrazkia, grabatua eta abar erabili ditu identitateari, egunerokoari, 

naturari... buruzko gaiei ekiteko. 

 
Arduraduna:  
Joseba Razkin Telleria 
Haur eta Lehen Hezkuntzako aholkularia 
848 43 03 92 
primaria.cap.pamplona@educacion.navarra.es 
 
Tokia: Zubiarte grabatuen tailerra. Zubiarte kalea, 47, atzealdea. Uharte 31620 
 
Datak: asteazkenetan 
Otsailean: 7, 21 eta 28 

Martxoan: 7, 14, 21 eta 28 

 
Ordutegia: 19:00etatik 21:00etara 
 
Iraupena: 20 ordu (bertaratu beharreko 14 ordu eta banakako lanerako 6 ordu) 
  
Plaza kopurua: 20 
 
Parte-hartzaileen gutxieneko kopurua: 15 
 
Izena emateko epea:  
Izena emateko azken eguna 2018ko otsailaren 4a da.  
Esteka honen bitartez egin behar da:  
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/inscripciones-3/  
 
Hautatzeko irizpideak: izena emateko hurrenkera 
 
Hizkuntza: gaztelania 
 
Oharrak: Ikastaro/mintegi hau egiteko behar den materiala (papera, arkatzak, pinturak eta 
abar) Zubiarte tailerrean emanen da. 
 
Beste oharrak: 

● Aurrerantzean prestakuntza ikastaroekin zerikusia duten abisu eta jakinarazpen 
guztiak Hezkuntzako Sare Publikoko irakasleek duten PNTE kontu ofizialera 

mailto:primaria.cap.pamplona@educacion.navarra.es
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MD010301-Deialdia     

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. 

● Prestakuntza jarduneko irakasleek soilik egin dezakete eta haiei baino ez zaie 
ziurtatuko; salbuespena amatasun, adopzio edo harrera-lizentzia duten irakasleak 
dira, abuztuaren 23ko 71/2017 Foru Dekretuan ezarri bezala. 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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