
 

 
 

 
PRESTAKUNTZA PLANA 2018/2019 

 
 

PRESTAKUNTZA JARDUERARAKO DEIALDIA 
 
 
 

Izenburua:  
Gailu mugikorretarako programazio aurreratua, App Inventor erabiliz 

 
 

Modalitatea: Mintegia 
 
Etapa: Lehen eta Bigarren Hezkuntza 
 
Parte-hartzaileak: Nafarroako ikastetxeetako irakasleak. 

Ez da hastapeneko mintegi bat, beraz, parte-hartzaileek App Inventor-en erabiltzaile izan behar            
dute edo programazioan ezagutzak izan. 
 
Deitzailea: Iruñeko zonaldeko Hezkuntza Teknologiako aholkulariak. 

Hezkuntzako Teknologiak Txertatu eta Ustiatzeko Atala. 
 
Justifikazioa:  
Programazioa curriculumean txertatua dago eta hezkuntza arloan gorakada izaten ari den edukia            
da. 

App Inventor MITek garatutako aplikazioak sortzeko tresna da. Doakoa da eta on line erabiltzen              
da. Ingurune grafiko batean eta blokeka programatzen denez, oso egokia da ikasleek beraien             
Android sistema eragiledun mugikor edo tabletetarako lehenbiziko aplikazioak modu erraz batean           
egin ditzaten. 

Mintegi honen bitartez “Gailu mugikorretarako programazioa, App Inventor erabiliz” mintegiari          
jarraipena eman nahi zaio edo jadanik haien ikastaldeetan App Inventor erabiltzen duten irakasleei             
aukerak zabaldu. Bereziki Batxilergoko IKT I eta IKT II ikasgaietan jasotako programazio edukiei             
erantzun bat emateko helburuarekin. 
 
Helburuak:  

● Ikasgelan App Inventor erabiltzeko sare eta gailuen beharrak eta horiek erabiltzeko           
irizpideak ezagutu. 

● App Inventor-ekin elkarlanean proiektuak sortu. 
● Pantaila anitzeko aplikazioak diseinatu. 
● Aplikazioetan datuak idatzi, biltegiratu eta irakurtzeko aukera desberdinak landu. 
● Erabiltzaile anitzeko aplikazioak programatu. 
● Sortutako aplikazioak partekatu, zabaldu eta argitaratzeko moduak ikasi. 
● Beste gailu batzuekin (Arduino) elkarreragiteko aukerak ezagutu. 
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Edukiak:  

● Ikasgelan App Inventor erabiltzeko beharrezko baliabideak. 
● Pantaila anitzeko aplikazioak sortzeko modu eraginkorrak. 
● Prozedurak. 
● Osagaiak: aldagaiak, zerrendak, tiny DB-ak. 
● Datuak hodeian gordetzea Google kalkulu orriak erabilita. 
● Aplikazioak argitaratzeko moduak Google Play Store erabiliz. 
● Android gailuaren sentsoreak eta bluetooth komunikazioa Arduino plaka batekin.  

  
Metodologia: 
Bertaratu beharreko lau saio izanen dira, astean behin hiruna ordukoak. Edukiak proiektu errealak             
gauzatuz azaltzen joanen dira. Batxilergoko ikasleen IKT ikasgela batean lan eginen da eta             
esperientzia horretan oinarritutako metodologia erabiliko da.  

Parte-hartzaileek beraien Android gailua ekarri beharko dute. 

Mintegia osatzeko, norberak egin beharreko 6 orduko lana bete beharko da, astez aste aurrez              
aurreko saioetan garatutako aplikazioak borobiltzeko. Sortutako aplikazioak azkeneko saioan parte          
hartzaileen artean erakutsiko dira. 
 
Hizlaria: Mikel Urdaniz Berasain. IES Mendillorri BHIko Teknologia eta IKT irakaslea. 
 
Arduradunak:  
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: IES Mendillorri BHI (Urak eraikina). Ustarrotz kontzejuaren kalea, 2. Iruña. 
  
Datak: 2019ko martxoaren 25a eta apirilaren 1, 8 eta 15a 
 
Ordutegia: 17:00etatik 20:00etara. 
 
Iraupena: 18 ordu, horietatik 12 bertaratu beharrekoak. 
  
Plaza kopurua: 16 
 
Parte-hartzaileen gutxieneko kopurua: 8 
 
Izena emateko epea:  
Izena emateko azken eguna 2019ko martxoaren 20a da. Esteka honen bitartez egin behar da: 
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/inscripciones-3/  
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Hautatzeko irizpideak:  

● Batxilergoko IKT irakasleak. 
● Bigarren Hezkuntzako 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           
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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