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2018-2019 PRESTAKUNTZA PLANA 
 
 

PRESTAKUNTZA JARDUERARAKO DEIALDIA 
 
 
 

Izenburua: Lehen Hezkuntzako lan proiektuen ikuspegi hezitzailea, eskolan eta ikasgelan 
oinarritutako bizitza proiektu bat, autoretzaren eta partekatutako ikaskuntzaren bidez 
eraikia.   
  
Modalitatea: Informazio saioa 
 
Etapa: Lehen Hezkuntza 
  
Hartzaileak: Gaian interesatuta dauden Lehen Hezkuntzako irakasleak 
 
Antolatzailea: Iruñeko ILZ 
 
Justifikazioa: 
Moden garaian gaude, ikuspegi eta proiektu pedagogikoak berritzaileak dira, baina berehalako 
jardueretan oinarritzen dira, eta presioen eta eskaeren araberakoak dira, zenbaitetan, gainera, 
kanpokoak. Bilera honetan, nahi izanez gero, elkarrizketarako eta hartu-emanerako espazioak sor 
ditzakegu. Espazio horiek gogoetarako, hausnarketarako, birpentsatzeko, geure burua 
berrasmatzeko eta erronka berriak planteatzea balia daitezke, betiere hezkuntza proiektu kritiko 
batean oinarrituta eta hezkuntzaren aldaketan konpromisoa izanik.  Ez gara proiektuen bidez lan 
egiten duten eskolez ari, eskola eta ikasgela lan proiektuen hezkuntza ikuspegian oinarritutako 
bizitza proiektu gisa erakusten duten narrazioez baizik.  Erronka konplexu eta liluragarriei buruz ari 
gara, bizitza bera bezala.   
 
Helburuak: 
 

● Berrikuntzarekin, eraldaketarekin eta hezkuntza aldaketekin konprometitutako eskola 
proiektuen ibilbide konplexua elkarbanatzea. 

● Hausnarketarako elementuak eta autoretzan, erabakiak partekatuta hartzean eta gizarte-
konpromisoan oinarritutako ikasgelako bizitza proiektuei buruzko proposamenak sartzea.  

● Hezkuntzari eta eskolari buruz proiektuen modatik haratago hitz egitea.   
 

Edukiak: 
 

● Lan proiektuen hezkuntza ikuspegia edo eskola/ikasgela komunitate proiektu bat bezala 
birplanteatzea.   

● Erronka, aldaketa, kritika eta ikaskuntzarekiko pasioa biltzen dituen diziplina arteko 
curriculum integratzaile bat sortzea, ikerketan eta pertsonen autoretzan oinarritutako 
narrazio partekatu gisa.  

● Ikasgelako eta eskolako bizitza proiektuak, lagunartean mugitzeko eta hunkitzeko aukera 
gisa.   

 
 
Metodologia:  
Eskolako eta ikasgelako narrazio eta argazkiak erabiliko ditugu hausnarketarako eta itaunketarako 
espazioak eratzeko, bai eta aldaketarako gure bide propioa eraikitzeko proposamenak sortzeko 
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ere. Izan ere, XXI. mendeko hezkuntza erronken garaia konplexua da.  
 
 
 
Irakaslea:  Ita Alabat. Dovella ikastetxea. Bartzelona.  
 
 
Arduraduna:  
Begoña Ilzarbe Ibargaray, Iruñeko ILZko Haur eta Lehen Hezkuntzako aholkularia. 
 
848 43 03 91 
 
Primaria3.cap.pamplona@educacion.navarra.es 
 
Tokia: Nafarroako Museoa 
  
Egunak: 2019ko martxoaren 23a 
 
Ordutegia: 10:00-13:00 
 
Iraupena. 3 ordu 
 
Plaza kopurua: 150 
 
Parte-hartzaileen gutxieneko kopurua: 35 
 
Izena emateko epea:  
Izena emateko azken eguna ........aren ....a izanen da; esteka honetan egin behar da:  
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/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  
(usuario@educacion.navarra.es). Ikastetxe pribatu eta itunduetako irakasleei Educa-n 
ezarria duten helbide elektronikora iritsiko zaizkie abisu eta jakinarazpenak. 

● Izena emateko epea amaitzean, 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.: 848424775, 848424776, 848426232; 
secretaria.cap.pamplona@educacion.navarra.es. 

● Irakasle bat jarduera egiteko onartu, baina ezin baldin badu egin, mezu elektronikoz 
jakinarazi behar dio deialdian ageri den arduradunari, hasi baino lehen baja emateko. 
Bestela zehapen prozesua abiaraziko da, eta irakaslea ezin izanen da 5 hilabetez sartu 

http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/inscripciones-2/
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/onartuen-zerrenda/
mailto:secretaria.cap.pamplona@educacion.navarra.es
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izena emateko plataforman; ondorioz, Nafarroako Hezkuntza Departamentuak 
antolatzen dituen prestakuntza jardueretan izena emateko aukera galduko du. 
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. 

 
 


