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2018-2019 PRESTAKUNTZA PLANA 

 

PRESTAKUNTZA JARDUERARAKO DEIALDIA 

 

Izenburua:   PRESTAKUNTZA SEXU HEZKUNTZAN. 2. modulua:  GIZAKIAREN IZATE SEXUALA 

GARAPEN ETAPA EZBERDINETAN. HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA 

Modalitatea: Mintegia 

Etapa: Etapa guztiak 

Norentzat: Haur Hezkuntzako 2. zikloko eta Lehen Hezkuntzako irakasleentzat. 

Deitzailea: Hezkuntza Departamentuaren Baterako Hezkuntzaren Bulegoa; Osasun 

Departamenduaren Osasuna Sustatzeko eta Politika guztietan Txertatzeko Atala; Sexu- eta 

Ugalketa-osasunaren Arretarako Zentroak. 

Justifikazioa:  

Haurtzaroko, nerabezaroko eta gaztaroko sexu hezkuntza, bereziki, familiari dagokio, baina baita 

bizitzaren zikloan zehar osasunaz eta garapen pertsonalaz arduratzen diren zerbitzu guztiei ere.  

Sexu- eta ugalketa-osasunari buruzko 2/2010 Lege Organikoak, martxoaren 3koak, eta 103/2016 

Foru Dekretuak funtzioak esleitzen dizkiete Osasun eta Hezkuntza Departamentuari eta Gazteria 

Departamentuari, eta generoa eta parekidetasunaren zein sexu aniztasunaren inguruko 

prestakuntzak planteatzen dituzte, betiere sexualitatearen garapen harmoniko bat bermatzen 

saiatuz eta hura erraztuz. 

Ikastaro hau, sexologiaren erreferentzia markotik, sexualitatearen eta sexu hezkuntzaren 

kontzeptuetan eta ikuspegietan sakontzea planteatzen duten irakasleei laguntza emateko 

bideratuta dago, hain zuzen ere, irakaskuntzan sexuarekin, sexualitatearekin, maitasunarekin, 

sexu harremanekin... zerikusia duten egoeren kudeaketa hobetzeko.  

Prestakuntza 3 moduluk osatzen dute, segidan ematen dira eta edukia progresiboa da. Hiru 

modulu horietako bat da 1. modulu hau. 2. eta 3. moduluak egiteko, beraz, nahitaezkoa izanen da 

lehena burutzea. 

Helburuak: 

● Gizakiaren izate sexualaren garapenari buruzko ezagutzak berrantolatzea. 

● Garapen-etapa honek berezkoak dituen egoerak aztertzea  

● Partaideei tresnak eta trebetasunak ematea sexualitatea lantzeko jarrerak sustatzearren. 
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Edukiak: 

• Gizakiaren izate sexuala. Sexualitatearen alderdiak garapen-etapa honetan. 

• Sexualitateari buruzko hizkera. 

• Gorputz-bizipena. 

• Sexualitatearekin lotutako egoerei heltzeko jarrerak. 

• Sexu hezkuntza. Tresnak eta trebetasunak.  

Metodologia: 

Aktiboa eta parte hartzailea, pedagogia aktiboko hainbat teknika mota konbinatuz: Ikasgelako 

ikerketa teknikak, azalpenezko teknikak, analisi teknikak, gaitasunen garapenerako teknikak... 

Hizlaria/k: 

Nafarroako Sexu eta Ugalketa Osasunaren Arretarako Zentroetako (CASSYR) hezitzaileak: M. 

Jesus Baena Moya, Amaia López de Armentia Goicoechea, Celaida Buldain Paternain, Felisa 

Sánchez Inchausti, Puy Arana García, Mayra Pérez Suarez. 

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko (ISPLN) profesionalak: Asun 

Roldan Arroniz eta Rocío Ibáñez Espinal. 

Modulu bakoitzean, aipatutako Zentroetako eta Institutuko profesional bana dira irakasle. 

Prestakuntza talde osoak esperientzia du sexu hezkuntzan, baita behar den prestakuntza 

akreditatua sexologian ere. 

Arduraduna:  

Amelia Fernández de Monje Arregui 

848 425359 skolae@educacion.navarra.e 

Tokia eta data:  CAP Pamplona (IES Basoko). Martxoak 25 eta Apirilak 1   

Ordutegia: 17:30 - 20:30  

Iraupena: 10 ordu (horietako 6, bertaratu beharrekoak, eta 4, bakarka edo taldean lan 

egiteko). 

Plaza kopurua: 22 

Parte hartzaileen gutxieneko kopurua: 18 pertsona. 

Izena emateko epea:  

Izena emateko azken eguna 2019ko martxoaren 18a izanen da; esteka honetan egin behar da:  

http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/inscripciones-3/  
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Hautatzeko irizpideak: Haur Hezkuntzako 2. zikloko, Lehen Hezkuntzako irakasleak, izen 

ematearen hurrenkeraren arabera. 

Hizkuntza: Gaztelania. 

Oharrak:  

● Aurrerantzean, prestakuntza jarduerekin zerikusia duten ohar zein mezu guztiak 

Hezkuntzako Sare Publikoko irakasleek duten PNTE (Teknologia Berrietarako eta 

Hezkuntzarako Programa) 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 bukatuta, ahalik eta lasterren argitaratuko da jarduera honetarako 

onartuen zerrenda, honako web-orri honetan: 

http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/onartuen-zerrenda/ 

● 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, Nafarroako Hezkuntza Departamentuak antolatzen dituen 

prestakuntza jardueretan izena emateko aukera galduko du. Zehapena 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; salbuespena amatasun, adopzio eta harreraren ondoriozko lizentzia 

duten irakasleak dira, 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. 

● Ikastaroa hausnarketarako eta lan partekaturako gune bat izatea nahi genuke, adierazpen 

askean eta konfidentzialtasunean oinarritua, eta pertsona guztien baliotasunetik abiatuko 

dena. Parte hartzaileen, irakasleen eta ikastaroa jasoko duten guztien esfortzua baloratuko 

da. 


