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2017-2018 PRESTAKUNTZA PLANA 
 
 

PRESTAKUNTZA JARDUERARAKO DEIALDIA 
 
 
 

Izenburua:  
“Multimedia tresnak erabiltzeko hastapenak:  irudia, soinua eta video” 

 
  
Modalitatea: mintegia. 
 
Etapa:  guztiak 
  
Norentzat: irakasle guztiak. 
 
Deitzailea:  Iruñeko ILZ. 
 
Justifikazioa:  
Hezkuntza prozesuan irudi finkoak, bideoak eta audioak erabiltzea gaur egungo 
errealitatea da gure ikasgeletan.  
Helburua da ikastaroa bukatu ondoren parte hartzaileek “multimedia inguruari” buruzko 
oinarrizko kontzeptuak ezagutzea eta gai izatea, hasierako mailan, honako hau 
egiteko: irudi finkoak moldatzeko eta osatzeko, audioak grabatu eta editatzeko, bideoa 
grabatu eta editatzeko, bideotutoriala egiteko, eta Interneten fitxategiak deskargartu eta 
igotzeko.   
Mintegi hau zati handi batean praktikoa izanen da. Aurrez aurreko zatian kontzeptu 
teorikoak azalduko dira eta emaileak gidatutako ariketak eginen dira. Zati praktikoan 
lan autonomoa eginen da; bertan aurrez aurreko zatian ikasitakoa berrikusiko da, 
zereginen bidez.  
 
Helburua/k:   
 

 Baliabide didaktikoak zortzeko mugikorrek eskaintzen dituzten aukerak 
ezagutzea.  

 Irudi, audio eta bideoarekin loturiko software eta onlineko baliabideak 
aurkeztea. 

 Trebetasunak garatzea eta irudi, audio eta bideoa editatzeko lan ohitura 
xumeak finkatzea..   

 
Edukiak:  
 

 Multimedia hizkuntza: formatu digitalak, lizentziak eta baimenak. 

 Gimp: hastapena; irudi finkoaren tratamendua eta kartelaren diseinua.   

 Audacity: hastapena; lokuzio baten grabazioa eta moldaketa.  

 Bideo-grabazioa: hastapena.  

 VideoPad: hastapena; bideo-edizioa mozketa, titulazio eta sonorizazioaren 
bidez.  
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 Nimbus: hastapena; pantaila-kaptura eta bideotutoriala.  

 Interneteko fitxategiak deskargatzea eta hara igotzea (eta baimenak ematea, 
hala badagokio).  

 
 
            

 
Metodologia: praktikoa.  
 
Hizlaria(k):  Celia Egea Noain. Pedagogo musikala eta teknopedagogoa. Gaur egun 
Irakaslea Tafalla BHIn. 
 
Arduraduna:  
Eneko Sueskun Muzás, ikus-entzunezko baliabideen aholkularia.  
848 431225 
cap00125@educacion.navarra.es 
 
Tokia: Iruñeko ILZ, Jose Vila eraikina, ikus-entzunezkoen gela. Taxoare kalea, 14, 
Iruña.   
  
Noiz:  apirilak 18, 25 eta maiatzak 2, 9 eta 23. 
 
Ordutegia:  
17:00–20:00. 
 
Iraupena: 25 ordu, horietako 15 bertaratu beharrekoak eta beste 10 lan 
pertsonalerako.  
 
Postu kopurua: 16 
 
Parte-hartzaileen gutxieneko kopurua: 15 
 
Izena emateko epea:  
Izena emateko azken eguna apirilaren 11 izanen da; esteka honetan egin behar da:  
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/inscripciones-3/  
 
Hautatzeko 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 

http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/inscripciones-3/
mailto:xxxxxxxx@educacion.navarra.es
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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 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. Zehapenak jasotzen 
duenak berdin-berdin izanen du ikasturtean prestakuntzako 35 orduak egin 
beharra. 

● 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. 

● Prestakuntzarako eskubidea izateko, jardunean egon behar dute irakasleek, 
eta haiei baizik ez zaie ziurtatuko; salbuespena amatasun, adopzio eta 
harreraren ondoriozko 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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