
 

PRESTAKUNTZA PLANA 2018/2019 
 
 

PRESTAKUNTZA JARDUERARAKO DEIALDIA 
 
 
 

Izenburua:  
“ C Eremua, Ikaskuntza Kooperatiboaren IKKI programaren muina: arrakastaz 

garatzeko gakoak” 
 

Modalitatea: Saio Informatiboa 
 
Etapa:  HHko 2. Zikola, Lehen eta Bigarren Hezkuntza 
  
Parte-hartzaileak:  
 

● Ikaskuntza Kooperatiboaren IKKI programa aplikatzen ari diren ikastetxeetako        
irakasleentzat. 

 
Deitzailea: Iruñeko ILZ 
 
Justifikazioa: 

Prestakuntza jarduera honen bitartez jarraipena eman nahi zaio ikaskuntza         
kooperatiboari buruzko prestakuntzari, IKKI programaren C eremua finkatzeko eta         
eremu honen funtsezko elementuetan  sakontzeko.. 

Helburuak: 
● Zalantzak argitu eta aholkuak eman jada IKKI programa ezartzen ari diren           

ikastetxeetako irakasleei. 

● Irakasleen hausnarketa metodologikoa sustatu. 

● IKKI programaren C eremua birpasatu eta eremu horretan sakondu. 

Contenidos: 
IKKI programaren C eremua eta hau gelan arrakastaz integratzeko gakoak. 
 
Metodologia: 
Aurrez aurreko saioa. Alde teorikoak azalduko dira eta bertaratuen parte- hartzeari           
bidea emango zaio.   

Hizlariak:  
● Mariví Fernández Roldán eta Joxe Mari Arakama Karrera 
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Arduraduna:  
Joseba Razkin, Iruñeko ILZko Haur eta Lehen Hezkuntzako aholkularia         
primaria.cap.pamplona@educacion.navarra.es  
848430392 
 
Tokia: Iruñeko ILZ. (José Vila eraikuntza)- Taxoare kalea, 14 (Iruñea) 
  
Data eta ordutegia: 

2019ko urriak 29  
(18.00- 20.30) 

Iraupena: 2.5 ordu 
 
Plaza kopurua: 90 
 
Parte-hartzaileen gutxieneko kopurua: 20 
 
Periodo inscripción:  
 
Izena emateko azken eguna 2019ko azaroaren 12a da.  
Esteka honen bitartez egin behar da: 
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/inscripciones-3/  
 
 
Hautatzeko irizpideak:  

● Ikaskuntza Kooperatiboaren IKKI programa aplikatzen ari diren ikastetxeetako        
irakasleak. 

● Izena emateko ordena. 

Idioma: 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:      
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http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/onartuen-zerrend
a/ 

● 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. 

● 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. 

● 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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