
 

 
 

 
PRESTAKUNTZA PLANA 2018/2019 

 
 

PRESTAKUNTZA JARDUERARAKO DEIALDIA 
 
 
 

Izenburua:  
“Gimp eta Pixlr” 

 
 

Modalitatea: Online mintegia. 
 
Etapa: Etapa guztiak 
 
Parte-hartzaileak: Nafarroako irakasle guztientzat. 
 
Deitzailea: Iruñako ILZ. 
 
Justifikazioa:  
Gimp da irudi digitalak (marrazkiak nahiz argazkiak) editatzeko programa. Aukera ematen 
digu argazkiak aldatzeko, collageak edo kartelak egiteko eta abarretarako, itxura 
profesionalarekin. Programa librea eta doakoa da. Eskuragarri dago zenbait sistema 
eragilerekin; Windows, Mac, Linux. Online mintegi tutorizatu hau egiten duenak erabilera 
ikasiko du; hutsetik hasi eta tarteko mailara iritsiko da. Aurrez aurreko bi saiotan parte hartu 
ahal izango da zalantzak argitzeko (ez da derrigorrezkoa). 
 
Mintegi honetan Pixlr programa aurkeztuko da ere. Gimp-en antzeko programa bat da, online             
erabiltzen dena.  
 
Helburua/k:  
 

● Ikastea deskargatzen, instalatzen, eta programa erabiltzen tarteko mailara arte, eta          
ukitutako irudiak sortu eta esportatzen. 

● Pixlr erabiltzen ikastea. 
 
Edukiak:  
 

● Deskargatzea eta instalazioa. 
● Laneko interfazea. 
● Irudiaren atributuak. 
● Tresnak. 
● Geruzak. 
● Irudiak sortzea. 
● Ikasgeletan aplikatzea.  
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Metodologia: 
Teoriko-praktikoa izanen da. 
 
Hizlaria/k: Iñigo Zamargilea.  
 
Arduraduna:  
Eneko Sueskun, ILZko ikus-entzunezkoen aholkularia. 
848 431225 
cap00125@educacion.navarra.es 
 
Tokia: On-line. 
 
Datak:  
Apirilaren 15tik ekainaren 15a arte. 
 
Ordutegia: Irekia. 
 
Iraupena: 35 ordu 
  
Plaza kopurua: 25 
 
Parte-hartzaileen gutxieneko kopurua: 10 
 
Izena emateko epea:  
Izena emateko azken eguna apirilaren 11 da.  
Esteka honen bitartez egin behar da: 
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/inscripciones-3/  
 
Hautatzeko irizpideak:  
 

● Izena emateko eskaera. 
 
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          
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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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