
 

 
 

 
PRESTAKUNTZA PLANA 2019/2020 

 
 

PRESTAKUNTZA JARDUERARAKO DEIALDIA 
 
 
 

Izenburua:  
 

"Multimedia tresnen (irudiaren, soinuaren eta bideoaren) erabilera: hastapena" 
 

 
Modalitatea: Mintegia. 
 
Etapa: Guztiak. 
 
Parte-hartzaileak: Nafarroa.  
 
Deitzailea: Iruñeko ILZ. 
 
Justifikazioa:  
Teknologiaren aurrerapenak aukera eman digu multimedia baliabideak sortu eta editatzeko, gailu           
mugikorrak eta oinarrizko ekipo informatikoak erabiliz eta baliabide garesti eta sofistikatuak behar            
izan gabe. 
 
Mintegi hau zerotik hasiko da eta hala nahi duten irakasleak gaitasun hau eskuratzen hasiko dira,               
laneko trebetasun eta errutina sendoak, alegia. 
 
Mintegi hau diseinatu da, mintegia bukatu ondoren, irakasleak ezagut ditzan "multimedia           
ingurune"ari dagozkion oinarrizko kontzeptuak eta zenbait programaren hasierako urratsak         
emateko gai izan dadin, hots, irudi finkoak ukitu eta konposatzekoak, bideoa editatzekoak. 
 
Azalduko diren aplikazioak online erabiliko dira. Horregatik erabil daitezke internetera konenkatuta           
dagoen ordenadore zein chromebook batetik. Hauek dira: Pixlr editor, irudiak tratatzeko, Beautiful            
audio editor, audiorentzat, eta Flixier, bideoa editatzeko. Guztiek bertsio librea eta ur-marka            
gaberik dute. 
 
Helburua/k:  
 

● Gure gailu mugikorren aukerak ezagutzea, eta ikasmaterialak sortzeko haien 
erabilera bultzatzea. 

● Irudia, audioa eta bideoa editatzeko programa informatikoetako eta online 
aplikazioetako funtziorik ohikoenak ezagutzea. 

● Irudia, audioa eta bideoa editatzeko trebetasunak garatu eta laneko errutina 
errazak ezartzea. 
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Edukiak:  
 

● Formatu digitalak, lizentziak eta baimenak. 
● Beautiful programaren hastapenak: grabazioa, lokuzio bat moldatzea eta musika-gaiak         

nahastea. 
● Flixier hastapena; bideo-edizioa mozketa, titulazio eta sonorizazioaren bidez. 
● Pixlr hastapena. 

  
 

Metodologia: 
Praktikoa. 
 
Tutore telematikoa:  
Celia Egea Noain eta Itziar Matxain Urra.  
 
Arduraduna:  
Eneko Sueskun Muzás, ikus-entzunezko baliabideen aholkularia. 
848 431225 
cap00125@educacion.navarra.es 
 
Tokia: On line 
 
Datak: Azaroaren 15etik urtarrilaren 15era.  
 
Ordutegia: Irekia. 
 
Iraupena: 20 ordu. 
  
Plaza kopurua: 25 
 
Parte-hartzaileen gutxieneko kopurua: 15 
 
Izena emateko epea:  
Izena emateko azken eguna azaroaren 12 da.  
Esteka honen bitartez egin behar da: 
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/inscripciones-3/  
 
Hautatzeko irizpideak:  
 

● Izen-emateen hurrenkera.  
● Izango dute lehentasuna haur hezkuntzako bigarren zikloko irakasleek eta lehen eta 

bigarren hezkuntzakoek.  
 
Hizkuntza: Gaztelania. 
 
Oharrak:  
 
 

● Aurrerantzean prestakuntza ikastaroekin zerikusia duten abisu eta jakinarazpen guztiak         
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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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