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2018-2019 PRESTAKUNTZA PLANA 
 
 

PRESTAKUNTZA JARDUERARAKO DEIALDIA 
 
 
 

Izenburua: “Bizi irakurketa eta idazketa” 
 

  
Modalitatea: ikastaroa 
 
Etapa: Haur Hezkuntzako bigarren zikloa eta Lehen Hezkuntza 
  
Hartzaileak: Haur Hezkuntzako bigarren zikloko eta Lehen Hezkuntzako irakasleak 
 
Antolatzailea: Iruñeko ILZ 
 
Justifikazioa: Irakurtzen eta idazten jakiteak gaur egungo gizartean bizi ahal izateko behar 

ditugun jakintzetara atea irekitzen digu. Zentzu horretan, eskolak izugarrizko erantzukizuna du. 

Izan ere, haurrak autonomoagoak, libreagoak, kritikoagoak, zoriontsuagoak eta pertsona hobeak 

izan daitezen diziplina horiek menperatzea bermatu behar du eskolak. Idazten eta irakurtzen 

ikasten ari diren ikasleek izan ditzaketen erritmo, interes eta gaitasun desberdinei ahalik eta 

egokien erantzun ahal izateko prestatu behar dugu irakasleok. Era askotako estrategiez baliatu 

behar dugu ikasle bakoitzari baldintza egokiak eskaintzeko. Beraz, banaka nahiz taldean ikasi, 

ikertu, egiaztatu eta trebatu behar dugu. Klaustro bakoitzaren autoprestakuntza ezinbestekoa da, 

eta horretarako, garrantzitsua da teoria eta praktika mota desberdinak ezagutzea, bai eta izan nahi 

dugun eskolarako hezkuntza-plana erabakitzea eta eratzea ere. Praktika didaktiko eta 

metodologiko guztiek hezkuntzaren teoria-filosofia bati erantzuten diote, nahi ez eta guk ez jakin. 

Gauzak horrela, eginen ditugun proposamenen oinarri den eredu teorikoa azaltzen saiatuko gara. 

 
 
Helburuak: 
 

● Idazketa eta irakurketa prozesuei dagozkien gakoak eta sistema idatziaren psikogenesia 
ezagutzea. 

● Gure ikasleek idazketa eta irakurketa prozesuan bizi dituzten egoeren inguruan 
hausnartzea, eta proposamen praktiko egokiak lantzea. 

● Gure irakasle praktikan bizi ditugun idazketa eta irakurketa prozesuen inguruan 
hausnartzea. 
 

 
Edukiak: 
 

● Zer da irakurtzea? Zertarako irakurri? Zer irakurri? Nola irakurri? (estrategiak, egoerak...) 
● Zer da idaztea? Zertarako idatzi? Zer idatzi? Nola idatzi? (estrategiak, egoerak...) 
● Psikogenesia: idazketa sistemaren ikaskuntza prozesua.  
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Metodologia: 
Irakurketaren, idazketaren eta haurren ikaskuntza prozesuaren inguruan modu gidatu batean 
hausnartzea. Horretarako, adibide errealetan oinarritutako azalpenak erabiliko dira beti. Bideo eta 
argazki bidez ikusiko dira, eta txostengileak eta haren lankideek burututako eskola-praktikak 
izanen dira. Galderak eta iruzkinak egiteko tarte bat egonen da. 
 
Irakaslea:  
Elena Laiz Sasiain 
 
Arduraduna:  
Begoña Ilzarbe Ibargaray  
Tel.:848 43 03 91 
Primaria3.cap.pamplona@educacion.navarra.es 
 
Tokia: Iruñeko ILZ, Basoko BHIn kokatua 
  
Egunak: martxoak 20 eta 27 
               apirilak 3 
 
Ordutegia: 17:30-20:00 (martxoko saioak) 
                   17:30-20:30 (apirileko saioa) 
 
Iraupena. 8 ordu 
 
Plaza kopurua: 30 
 
Parte hartzaileen gutxieneko kopurua: 15 
 
Izena emateko epea:  
Izena emateko azken eguna martxoaren 17a izanen da; esteka honetan egin behar da:  
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/inscripciones-2/  
 
Hautaketa 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 
Educa-n ezarria duten helbide elektronikora iritsiko zaizkie abisu eta jakinarazpenak. 

● Izena emateko epea bukatuta, ahalik eta lasterren argitaratuko da jarduera honetarako 
onartuen zerrenda, honako web orri honetan: 
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/onartuen-zerrenda/ 

● Jardueren ziurtagiriekin zerikusia duten galderak ILZko idazkaritzak erantzunen ditu; 
tel.: 848 424775, 848 424776, 848 426232; 
secretaria.cap.pamplona@educacion.navarra.es. 

http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/inscripciones-2/
mailto:erabiltzailea@educacion.navarra.es
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/onartuen-zerrenda/
mailto:secretaria.cap.pamplona@educacion.navarra.es
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● Irakasle bat jarduera egiteko onartu bada, 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; salbuetsita egonen dira amatasun, adopzio eta harreraren 
ondoriozko lizentzia duten irakasleak, 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. 

 
 


