
 
 
 

PRESTAKUNTZA PLANA 2018/2019 
 
 

PRESTAKUNTZA JARDUERARAKO DEIALDIA 
 
 
 

Izenburua:  
Iruñea. Educa: ikasturte hasiera 2019-20 

 
 

Modalitatea: Saio informatiboa 
 
Etapa: Guztiak 
 
Parte-hartzaileak: Zuzendaritza talde berriak, administrari berriak eta ikastetxe publiko zein          
itunpekoetako Educa Koordinatzaile berriak. 
 
Deitzailea: Iruñeko ILZ 
 
Justifikazioa:  
Ikastetxeetako administrari berrientzako, nahiz zuzendaritza taldeetan partaide berriak diren         
irakasleentzako, Educako kudeatzaile profilak tresna horren erabileran aukera berri ugari zabaltzen           
ditu. Horietarako, tresnaren ezagutza sakonago bat beharrezkoa da. 

Honako saio hau deialdia irailean zabalduko den beste batekin osatuko da, ebaluazioaren gaia             
landuko duena. 
 
Helburua:  

● Ikasturte hasiera bakoitzaren aurrean Educako beharrezko ezarpenak ezagutu 
 
Edukiak:  

● Matrikulazioa. 
● Taldeak eta taldekatzeak. 
● Ikasleen zerrendak. 
● Langileak eta Postuak. 
● Ez etortzeak edo hutsegiteak. 
● Educarako sarbidearen kontrola (irakasleena, AZLena, ikasleena eta familiena). 
● Familientzako aplikazioa. 

  
Metodologia: 
Saioa ordenagailu geletan burutuko da. Modu horretan, parte hartzaileek, hizlariek emandako           
azalpenen harira, tresnarekin praktikatu ahal izanen dute. 
 
Hizlariak: Hezkuntza Departamentuko Ikastetxeetako Informazioa Kudeatzeko Bulegoko       
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aholkularien taldea. 
 
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: José Vila eraikina. Taxoare kalea, 14. Iruñea. 
  
Datak:  

Parte hartzaile bakoitzak jarraian erakusten diren taldeen arabera aukeratuko ditu bertaratu           
beharreko datak. 

Izena eman ondoren, eskatzaileek galdetegi hau bete beharko dute eskainitako taldeen artean            
lehentasunak adierazteko. 
 

 hizkuntza data 

1 taldea gaztelania ekainaren 20a, osteguna 

2 taldea euskara ekainaren 20a, osteguna 

3 taldea gaztelania ekainaren 21a, ostirala 

4 taldea euskara ekainaren 21a, ostirala 

 
Ordutegia: 10:00etatik 12:30era. 
 
Iraupena: 2,5 ordu 
  
Plaza kopurua: 20 talde bakoitzeko 
 
Parte-hartzaileen gutxieneko kopurua: 8 talde bakoitzeko. 
 
Izena emateko epea:  
Izena emateko azken eguna 2019ko ekainaren 13a da. Esteka honen bitartez egin behar da: 
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/inscripciones-3/  
 
Hautatzeko irizpideak:  

● Aurreko ikasturteetan Educako aholkulariek gai honi buruz antolatutako saioetan parte 
hartu ez izana. 

● Ikastetxe bakoitzeko bi pertsona onartuko dira. Eskainitako plazak izena emandako 
pertsonak baino gehiago baldin badira, ikastetxe bakoitzeko pertsona kopurua handiagoa 
izan ahalko da. 

● Izena ematearen ordena. 
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Hizkuntza: Gaztelania eta Euskara (ikus taldeak Datak atalean). 
 
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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