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Izenburua:  
WordPress. Aurreratua. 

 
 

Modalitatea: Mintegia 
 
Etapa: Etapa guztiak 
 
Parte-hartzaileak:  
Ikastetxeko WordPress instalazio lekuanitz bat kudeatzen duten edo horretarako asmoa          
duten ikastetxe publikoetako irakasleentzat, eduki kudeatzaile honetan esperientzia dutenak. 
Mintegi aurreratua da, beraz parte-hartzaileek WordPress-en edukia sortzea eta         
aplikazioaren konfigurazioa menperatu beharra dute. 
 
Deitzailea: 
Iruñeko zonaldeko Hezkuntza Teknologiako aholkulariak 
Hezkuntzako Teknologiak Txertatu eta Ustiatzeko Atala. 
 
Justifikazioa:  
WordPress blogak edo blog anitzak sortzeko edukien kudeatzaile bat da, baina ikastetxe            
baten web orria modu eraginkor eta erakargarrian kudeatzeko aukera ematen duena.           
PNTE-k sustengu zabala eskaintzen du kudeatzaile honen bidez egindako web lekuentzat           
eta Nafarroako ikastetxe anitz dira ikastetxearen web orria edo bestelako webguneak           
WordPress-en bidez kudeatzen dituztenak. 
Mintegi honetan, WordPress-ekin sortutako hezkuntzarako webguneen inguruko alderdi        
desberdinak sakonki landuko dira. 
 
Helburuak:  
 

● WordPress-en erabilera eta konfigurazio teknika eta prozedura aurreratuak ikasi. 
● Widget, menu, CSS eta “hook”-en eremuen manipulazioaren bitartez, norberaren         

webgunearen aurkezpena eta itxura pertsonalizatzeko prozedura desberdinak ikasi        
eta horietan trebatu. 

● Kode bitartez funtzioak sortu ahal izateko gaitu eta WordPress-en taxonomia eta           
eduki pertsonalizatu mota desberdinak ezagutu. 

● Gailu mugikorretarako app-en edo mahaigaineko bezero aplikazioen bitartez        
partaideen WordPress instalazioetan edukia sortzeko prozedura desberdinak       
ezagutu eta praktikatu. 

 
Edukiak:  
 

● WordPress-en erabilera aurreratua: aplikazioaren hamar alderdi ez oso ezagunak. 
● Webgunearen aurkezpenaren eta itxuraren konfigurazioan sakontzea: widget-en       

erabilera aurreratua, widget eta menu baldintzatuak, CSS edizioa, mega menuak. 
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● WordPress-eko gaien anatomia. Gaiaren aldaketa eta horrek sortutako arazoak.         
Genesis familiako gaien konfigurazio aurreratua. 

● WordPress aurreratua: snippets bitartez funtzioen aktibazioa; taxonomia bitartez        
edukia sortzea eta eduki pertsonalizatu motak. 

● Aplikaziotik at WordPress-en editatzea. WordPress-erako app-en eta mahaigaineko        
bezeroen erabilera. 

● WordPress-en editatzearen etorkizuna. Orrien eraikitzaileen erabilera. Gutenberg-en       
ikuspegia, WordPress-en etorkizuneko editorea. 
  

 
Metodologia: 
Aurrez aurreko 15 ordu gauzatuko dira hizlariarekin, 2,5 orduko 6 saiotan banaturik.            
Parte-hartzaileek ordenagailua erabilgarri izanen dute eta internet konexioa. Mintegia 9          
orduko norberaren lanarekin osatuko da. 
 
Hizlaria:  
Eduardo Martín Larequi García, Informazio eta Komunikazio Teknologien Saila. 
 
Arduradunak:  
Garikoitz Iñigo, Iruñeko ILZ-ko Hezkuntza Teknologien aholkularia. 
848431224 
informatica.cap.pamplona@educacion.navarra.es 
 
Patxiku Ganboa, Iruñeko ILZ-ko Hezkuntza Teknologien aholkularia 
848431226. 
informatica2.cap.pamplona@educacion.navarra.es 
 
Tokia: José Vila eraikina (Taxoare kalea, 14 - Iruñea). 
 
Datak:  
Astelehenetan: otsailaren 19 eta 26a eta martxoaren 5, 12, 19 eta 26a. 
 
Ordutegia: 17:30etik - 20:00etara 
 
Iraupena: 24 ordu 
  
Plaza kopurua: 16 
 
Parte-hartzaileen gutxieneko kopurua: 10 
 
Izena emateko epea:  
Izena emateko azken eguna otsailaren 13a da.  
Esteka honen bitartez egin behar da: 
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/inscripciones-3/  
 
Hautatzeko irizpideak:  
 

● WordPress lekuaniztun instalazioa duen ikastetxe bateko kide izatea.  
● Ikastetxeko web orriaren administratzailea izatea. 
● Eskainitako plaza kopurua gainditzen bada, izena ematearen ordena jarraituko da,          

gehienez ikastetxe bereko 2 partaide onartuko direlarik. 
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Hizkuntza: Gaztelania 
 
Oharrak:  
 
 

● 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. 

● 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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