
 

2017-2018 PRESTAKUNTZA PLANA 
 
 

PRESTAKUNTZA JARDUERARAKO DEIALDIA 
 

 
Izenburua: “César García Rincón-en hitzaldia: Curriculuma adimenen kartografia gisa: 

beharrezko ibilbideak eta aukerako bideak, bidaiatzeko eta gaitasunen bidezko 
ikaskuntzara iristeko moduak” 

  
Modalitatea: Hitzaldia 
  
Etapa: Etapa guztiak. 
  
Parte-hartzaileak: Nafarroako etapa guztietako irakasleak 
  
Deitzailea: Formakuntza Atala. 
  
Justifikazioa: 
Hezkuntza Departamentuak bultzatu nahi duen irakasleen gaitasun pedagogiko-didaktikoa        
bultzatzeko programaren barruan dago hitzaldia. Kasu honetan, César García Rincónek          
curriculuma eta hark nola baldintzatzen gaituen izanen du hizketa gai, eta Curriculumak            
eguneroko lan-tresna gisa duen garrantzia azpimarratuko du. 
  
Hizlaria: César García Rincón. Soziologian doktorea, Industria Soziologian lizentziaduna eta          
Gizarte Lanean diplomaduna. Hezkuntza- eta Pedagogia-proiektuei buruzko hizlaria,        
hezitzailea eta aholkularia estatuan eta nazioartean. Irakaste-ikaste metodologia        
berritzaileetan aditua. 30 liburu eta eskuliburu didaktiko inguru idatzi ditu. 
  
Arduraduna: 
Konsue Salinas Ramos, Iruñeko ILZko Haur eta Lehen Hezkuntzako aholkularia 

848 430397 primaria2.cap.pamplona@educacion.navarra.es 

Idoia Sara Pérez, Iruñeko ILZko Haur eta Lehen Hezkuntzako aholkularia 

848 430393 infantil03.cap.pamplona@educacion.navarra.es 

  
Tokia: Iruñeko Planetarioa. Sancho Ramírez, z/g. 31008, Iruñea. 
  
Datak:  otsailaren 27an. 
  
Ordutegia: 18:00-20:00 

  
Plaza kopurua: 215 
  
  
Izena emateko epea:  Otsailaren 22 arte. 
  
Esteka honen bitartez egin behar da:       
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/inscripciones-3/ 
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Hautatzeko irizpideak: 
  

1.      Izena ematearen ordenaren arabera. 
  
Hizkuntza: Gaztelania. 
  
Oharrak: 
  
Hitzaldia streaming bidez emanen da ondoko webguneko “Emisión en Directo”          
estekan: 

http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/ 
  
Esteka berean, aurreko hitzaldien grabazioak ere ikusten ahalko dira. 
 

● 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. 

● 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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