
 
 
 
 
 

 
 
 

PRESTAKUNTZA PLANA 2018/2019 
 
 

PRESTAKUNTZA JARDUERARAKO DEIALDIA 
 
 
 

Izenburua:  
 

Haur eta Lehen Hezkuntzako ikasgelan Hezkuntza Robotika modu errazean txertatzea 
 

 
Modalitatea: Mintegia 
 
Etapa: Haur Hezkuntzako 2. zikloa eta Lehen Hezkuntza 
 
Parte-hartzaileak: Nafarroako ikastetxeetako irakasleak. 
 
Deitzailea: Iruñeko zonaldeko Hezkuntza Teknologiako aholkulariak. 

Hezkuntzako Teknologiak Txertatu eta Ustiatzeko Atala. 
 
Justifikazioa:  
Baliabide eskaintza zabala dago, oso adin txikietatik Hezkuntza Robotikan modu erraz, ikusgarri            
eta erakargarrian hasi eta aritzeko. Parte hartuko luketen irakasleek ez dute robotikako            
aurrezagutzarik behar, hastapeneko eta irakasleak ahalduntzeko formakuntza jarduera baita. 

Mintegi honen bitartez, Haur eta Lehen Hezkuntzako etapetako curriculumetan txertatuta,          
Robotikako proiektu bat garatuko duten irakasleei tresna, baliabide eta jarduera sorta bat eskaini             
nahi zaie. Ikasleen artean zientzietako ikasketen inguruko zaletasuna piztu nahi duen, Zientzia eta             
Teknologia Berrikuntzarako Ikastetxeen Sarearen jardueren baitan kokatzen da. Proiektu honek          
diziplinarteko ikuspegia du, bilaketan oinarritutako metodo induktiboen bitartez oinarrizko         
gaitasunen garapena errazten duena. Ikuspegi bateratzaile batetik ikasleria anitzari arreta          
eskaintzeko bide egoki bat ere izan daiteke, bertan gaitasun handiko edota motibazio handikoek             
esparru egokia aurki dezaketelarik. 
 
Helburuak:  

● Aurrezagutzarik behar izan gabe, baliabide, ingurune eta material desberdinak ezagutu eta           
erabiliz robotikan alfabetatu. 

● Robotika ikasi eduki edo helburu bezala, baina baita beste trebetasun eta arlo curricularrak             
lantzeko tresna bezala ere. 

● Adin txikietan robotikaren munduarekiko jakin-mina piztu. 

● Ikasgelako jardunean txertatzeko, Hezkuntza Robotikako jarduerak diseinatu. 

● Zientzia eta teknologia ikerketa esperimentalez irakasteko gaitasunak garatu (mundu         
fisikoaren ezagutza eta horrekin elkarreragina). 
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Edukiak:  

● Beebot: 
○ Trebetasunak lantzeko erronkak egitea. 
○ Integrazio curricularrerako erronkak egitea. 
○ Ikasgelan saioak/jarduerak prestatzeko apunte praktikoak. 
○ Erronka baten diseinua. 

● Ozobot: 
○ Ozobot-en ingurune desberdinetan (sentsoreak, ozocode-ak, ozoblockly) oinarrizko       

funtzionamendurako jarduerak egitea. 
○ Ikasgelan saioak/jarduerak prestatzeko apunte praktikoak. 
○ Ozobot-ek eskaintzen dituen baliabide desberdinen araberako saio/jarduera       

ereduen diseinua. 
○ Ingurune birtuala. 

● Makey Makey: 
○ Agindu sekuentziak, begiztak eta baldintzak erabiliz, Scratch-ekin proiektuak        

diseinatu eta egitea. 
○ Makey Makey datuen sarrerarako erabiliz, Scratch-ekin programazio proiektuak        

diseinatu eta egitea. 
○ Helburu curricularrak lantzeko proposamen zehatz bat burutzea.  

 
Metodologia: 
Bertaratu beharreko sei saio teoriko-praktiko. Esperimentazioan eta integrazio nahiz zailtasunaren          
aldetik gero eta konplexuagoak izanen diren egoera desberdinen ebazpenean oinarritutako          
ikaskuntza.  

Bertaratu beharreko saioez gain, parte-hartzaileek ikastetxean Hezkuntza Robotikako jarduera edo          
proiektu bat egin beharko dute. Proposamen didaktiko batean bildu eta aurkeztu beharko dute,             
horretarako 7,5 orduko lanarekin jarduera osatuz. 

Ikasleekin burututako lanak aurkezteko aurrez-aurreko saioa. 
 
Hizlariak: Habilitas Hezkuntza, Hezkuntza Robotikako formakuntzan eta edukien sorreran         
diharduen enpresa. 
 
Arduraduna:  
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: ikasNOVA ikasgela, Santo Domingo karrika 8, Iruñea. 
  
Datak:  

● Bertaratu beharreko saioak: 2019ko urtarrilaren 29 eta 30 eta otsailaren 5, 6, 12 eta 13. 
● Proiektuen aurkezpenerako saioa: 2019ko apirilaren 16a. 
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Ordutegia: 17:30etik - 20:00etara. 
 
Iraupena: 25 ordu (bertaratu beharreko 17,5 eta ikastetxean osatu beharreko 7,5). 
  
Plaza kopurua: 20 
 
Parte-hartzaileen gutxieneko kopurua: 8 
 
Izena emateko epea:  
Izena emateko azken eguna 2019ko urtarrilaren 24a da. Esteka honen bitartez egin behar da: 
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/inscripciones-3/  
 
Hautatzeko irizpideak:  
 

● Zientzia eta Teknologia Berrikuntzarako Ikastetxeen Sareko partaide diren ikastetxeetako 
irakasleak. 

● Izena ematearen ordena. 
 
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       
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. 

 
 

● Urrutiko prestakuntzako ikastaroei dagokienez, ikastaroa hasten den egunetik 15         
eguneko epean irakasleak ez badu "Nahitaezko lana: aurkezpena" izeneko lana          
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           

 
 
 
 

MD010301-Deialdia   

http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/inscripciones-3/
mailto:erabiltzailea@educacion.navarra.es
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/onartuen-zerrenda/
mailto:secretaria.cap.pamplona@educacion.navarra.es


 
 
 
 
 

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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