
 

2018-2019 PRESTAKUNTZA PLANA. 
PRESTAKUNTZA JARDUERARAKO DEIALDIA 

 
Izenburua:  

“‘Tramankulutasun-cacharrismo’. Esperimentazio gida material sinplearekin” 
 
Modalitatea: Jardunaldia 
 
Etapa: Etapen artekoa 
 
Hartzaileak: Lehen Hezkuntzako irakasleentzat eta Bigarren Hezkuntzako (DBH, Batxilergoa eta          
Lanbide Heziketa) irakasleentzat. 
 
Deitzailea: Iruñako ILZ - NUPeko Kultura Zientifikoko Katedra. 
 
Justifikazioa:  
Azken urteotan karrera zientifiko-teknologikoen azterketarako bokazioen gainbehera kezka        
garrantzitsua izan da, batez ere emakumeen artean. Mundu osoko gobernuek eta instituzioek            
planteamendu askotatik arazo hori arintzeko ekimenak abian jartzen ari dira. Beste alde batetik,             
irakaskuntza metodologiko aktiboak ikasleen interesa lortzeko modurik onena erreklamatu egiten          
dute. Diziplina zientifiko askoren izaera esperimentalari esker, irakaskuntza aktiboagoa lortzeko          
esperimentuak erabiltzearen aukera zabaltzen da. Horrela, STEM diziplinak dituzten ikasleen          
hurbilketa handiagoa egongo da. Hala ere, erreaktiboekin eta material profesionalekin egindako           
laborategi formalen erabilera garestia eta zaila da eguneroko irakaskuntzan sartzea. Horrez gain,            
gazteengan errealitate faltsua sortzen da: zientzia bakarrik instalazio berezietan lan egin balitz            
bezala. Alternatiba material sinple eta eguneroko ("cacharrismo") egindako esperimentuen         
erabilera da; Ikasgelan ohiko egin daitezkeen esperimentuak, hezkuntza-testuinguru        
desberdinetan. 
 
Saio honetan "chacharrismo" (esperimentuak) mota honetako gida bat aurkeztuko dugu,          
irakasleentzako laguntzarekin, ikasleei, gurasoei edo interesa duten pertsonei zuzenduta. Hainbat          
zuzeneko esperimentu ere izango dira. 
 
Helburuak: 

● Ezagutzea "cacharrismo" hezkuntza-aukerak (material sinpleetako esperimentuak) 
● Zatu "cacharristas" bikainak aukeratutako esperimentuen laginak. 
● "Cacharrista zientifikoaren gida handia" jakitzea, esperimentu mota honi buruzko informazio          

biltegia. 
 

Edukiak: 
● Egintza eta biltegiaren aurkezpena. 
● Hiru irakaslek egindako esperimentu sinpleen erakusketa. 
● Zalantzarik eta debate. 
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Metodologia: 
 
Saio bakar bat da eta bertan esperimentuak agertuko dira eta gida nola lotzen diren (eta nola                
biltzen ari diren), eta parte hartzaileek debate irekia izango dute. 

 
Hizlariak: 
Joaquín Sevilla Moróder, fisika aplikatuan doktorea. NUPeko Kultura Zientifikoko Katedrako          
zuzendaria. 
 
María Jesús Ferrández Gonzalo, Kimikako Organikako doktorea eta "Amigos de la Ciencia"            
klubeko kide sortzailea. 
 
Teresa Teresa Valdés-Solís, Ingeniaritza Kimikoa eta Ingurumen Teknologietako doktorea.         
CSICko Ikatz Institutu Nazionaleko ikertzailea da eta Asturiako Zientzi Erakundearen Elkarteko           
lehendakaria da 
 
Antonio Vela Pons, Fisika Zientzietan doktorea, NUPeko irakaslea. 
 
Arduraduna:  
David Fernández Pérez, Aholkularitza Zientifiko-teknologikoa 
848 43 03 94, naturales.cap.pamplona@educacion.navarra.es 
 
Lekua: Nafarroako Unibertsitate Publikoa, El Sario eraikinaren 4. aretoa 
  
Datak:  Abenduaren 14an 
 
Ordutegia: 17:00etatik 19:30etara. 
 
Iraupena: 2,5 ordu  
 
Postu kopurua: 50 
 
Izena emateko epea:  
Izena emateko azken eguna abenduaren 12a izanen da; esteka honetan egin behar da:             
http://formacionprofesorado.edhttp://formacionprofesorado.eduucacion.navarra.es/web/eu/inscri
pciones-3/  
 
Hautatzeko irizpideak: 

● Izena emateko hurrenkera. 
 
Hizkuntza: Gaztelania 
 
Oharrak:  
 

● 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       
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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/ 

● Ziurtagirien kudeaketarekin sortzen diren galderak ILZ-ko idazkaritzan erantzunen dira; 
Telef: 848 424775, 848 424776, 848 426232; 
secretaria.cap.pamplona@educacion.navarra.es. 

● 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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