
 

  

 
 
 

PRESTAKUNTZA PLANA 2018/2019 
 
 

PRESTAKUNTZA JARDUERARAKO DEIALDIA 
 
 
 

Izenburua:  “ALFIN. Sarean ikertzen jakitea” 
 

Modalitatea: Mintegia 
 
Etapa: Lehen Hezkuntza 
 
Parte-hartzaileak: IKTen intregrazioan interesatuta dauden Lehen Hezkuntzako irakasleak 
 
Deitzailea: Iruñako ILZ 
 
Justifikazioa:  
 
Informazio-alfabetatzea (ALFIN akronimoaz ere ezagutzen dena) sustatzeak zera esan nahi          
du: ikasleak gaitzea informazioa bilatzeko, hautatzeko eta iturri ezberdinetako mezuak          
integratzeko, ezagupen berri bat sortu ahal izateko eta nork bere mezua modu egokian             
jakinaraztera iritsi arte. Prozesu hori gero eta gehiago Internet bidezko tresna digitalekin            
egiten da eta sarean; eta Historian zehar inoiz gertatua ez den informazioz betetako             
testuinguru batean. Ondorioz, oso garrantzitsua da irakasleek estrategiak izatea ikasleak          
bideratu ahal izateko sarean ikertzeko eta ezagutza eraikitzeko orduan.  
Jarduera honen bidez, irakasleei jarraibideak eman nahi zaizkie gaitasun horretan aurrera           
egiteko; izan ere, funtsezko tresna da ikasleek beren ikaskuntza eraiki eta bizitzan zehar             
autonomiaz ikasten jarrai dezaten.  
 
Helburuak:  
 

● Ikasgeletan normalizatzea sarean ikertzearen bidezko ikaskuntza, horretarako       
ordenagailu pertsonalak eta/edo chromebook-ak erabilita. 

● Irakasleei jardueren ereduak ematea, ikasgelan ikerkuntza bidezko lana eta IKTen          
erabilera sustatzen dituztenak. 

 
Edukiak:  
 

● ALFIN: zer den, zergatik landu behar den modu esplizituan, zeharkakotasuna. 
● Informazioaren bilaketa, selekzioa eta kudeaketa: Proiektuetan Oinarritutako       

Ikaskuntza. Ikerkuntza Bidezko Ikaskuntza. Sarean ikertzeko oinarrizko estrategiak:        
altxorra bilatzea eta webquest-a. 

● Informazio-gaitasuna lantzeko tresna digitalak: bilatzaileen erabilera, laster-markak,       
tabloi birtualak, kontzeptu mapak, infografiak, denbora-lerroak, liburu digitalak... 
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Metodologia: 
 
Hasierako hiru saioek lantegi izaera izanen dute eta estrategiak eta baliabideak praktikan            
jarriko dira, egin behar den bakarkako lana errazteko eta azaltzeko. Presentziala ez den atal              
horretan, partaideek irakasten mailara egokituriko webquest bat diseinatu beharko dute,          
norberak aukeratutako formatuan eta oinarrizko programazio didaktiko bat jasoko duena,          
honako elementu hauetaz osaturik:  
 

- Helburuak, landutako gaitasunak eta ebaluazioaren errubrika.  
- Ikasgelara eraman ahal izateko beharrezkoak diren baliabideak. 
 

Erabaki bada jada dagoen baliabide bat egokitzea, berariaz adierazi beharko da. Bertaratu            
beharreko azken saioan amankomunean jarriko dira partaideen lanak edota sakonduko da           
interesagarria izan daitekeen gairen batean. 

 
Hizlariak:  
 
Adela Fernández, Irene González eta Mª del Mar Pérez, Berritzegune –edo EAEko            
Irakasleentzako Berrikuntza eta Prestakuntza Zentroak– desberdinetako aholkulariak eta        
Bloggeando gune birtualaren sortzaileak. 
 
Arduraduna:  
 
Eva Agudo Arrarás, Iruñeko ILZko esparru soziolinguistikoko aholkularia.  
sociales.cap.pamplona@educacion.navarra.es -  848 431227 
 
Tokia: Iruñeko ILZ, Taxoare Kalea, 16an (Jose Vila zena) 
 
Datak: martxoaren 13an eta 27an, apirilaren 10ean eta maiatzaren 15ean.  
 
Ordutegia: 17:00-20:00 
 
Iraupena: 25 ordu: bertaratu beharreko 12 ordu eta banakako lanerako 13 ordu. 
  
Plaza kopurua: 24 
 
Parte-hartzaileen gutxieneko kopurua: 12 
 
Izena emateko epea:  
 
Izena emateko azken eguna urriaren 15ean izanen da; esteka honetan egin behar da:             
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/inscripciones-3/  
 
Hautatzeko irizpideak:  Izen-emateen ordenaren arabera. 
 
Hizkuntza: Gaztelaniaz 
 
Oharrak:  
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● 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. 

● 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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