
 

 
 
 

PRESTAKUNTZA PLANA 2019/2020 
 
 

PRESTAKUNTZA JARDUERARAKO DEIALDIA 
 
 
 

Izenburua:  
Nire Chromebook-arekin zientzia eta artea kontatzen ikasi 

 
 

Modalitatea: Mintegia 
 
Etapa: Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. maila eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza 
 
Parte-hartzaileak: Nafarroako ikastetxeetako irakasleak 
 
Deitzailea: Nafarroako Hezkuntza Departamentuko Prestakuntza Saila, NUPeko “de la         
investigación al desarrollo y la innovación en educación secundaria: narrativa digital de temas             
científicos mediante chromebook” proiektuko ikertzaileekin elkarlanean (funts publikoekin        
finantzatutako ikastetxeetan ikerketarako eta ezagutzaren transferentziarako egiten diren        
proiektuetarako dirulaguntza; Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren 2019ko       
deialdia). 
 
Justifikazioa:  

2018 urtean Hezkuntza Departamentuak ikasNOVA abian jarri zuen, Nafarroako ikastetxeetarako          
hezkuntzaren eraldaketa digitalerako estrategia. Honek, beste helburuen artean, DBHko ikasleen          
artean Chromebook motako ordenagailu eramangarrien banaketa ekarri du. 

Egoera teknologiko berri honek ez du soilik ikasleen trebetasun digitalaren garapena ahalbidetzen,            
metodologia berrien txertaketa ere errazten du. Mintegi honetan, SAMR eredutik abiatuta, tresna            
teknologikoaren txertaketa pedagogiko egoki bat proposatuko da. Narratiba digitala, edo Digital           
Storytelling, ikaskuntza-irakaskuntza agertoki berriak sortzeko proposamen metodologikoa da,        
zeinetan teknologiaren erabilerak benetako ekarpena egiten baitu. 
 
Helburuak:  

● Orokorra: 
Artearen bidez eta baliabide digitalak erabiliz, irakasleei istorio zientifiko bat diseinatzeko           
tresnak eskura jarri.  

● Berariazkoak: 
○ Zientziari buruzko istorioak kontatzearen garrantzia ezagutu eta horretarako tresna eta          

estrategia digitalak aurkeztu. 
○ Zientziarekin zerikusia duten gaien ulermena hobetzeko teknikak garatu eta galdera          

egokiak proposatzen ikasi. 
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○ Zientziei buruzko Storytelling-ak sortzerako garaian, ikusteko arteak erabiltzeko modu         
desberdinak arakatu. 

○ Artearen bitartez zientziari buruzko istorioak kontatzeko helburuarekin, Scratch-ekin        
nahikotasun digital bat lortu. 

 
Edukiak:  
 

● 1. saioa: Narratiba digitala. 
a. Zer da, zertarako balio du eta zer bilatzen da DSSaren (Digital Storytelling in             

Science) bitartez. Bere eraginkortasunaren adibideak. 
b. DSSrako tresnak; nabigatzen ikasi ezean, ozeano zabalegia. 
c. Zientziaren jendarteratzea. 

● 2. saioa. Zientzian heztea. 
a. Zientzian hezteari buruzko ideia nagusiak. 
b. Ideiak ikusarazteko eta egituratzeko tresnak. 
c. Galdera onek zientzian duten garrantzia. 
d. Zientziaren lengoaien aniztasuna.  

● 3. saioa. Zientzia kontatzea. 
a. Istorio bat nola sortu eta nola aurkeztu. 
b. Istorio bat kontatzeko tresnak. 

● 4. saioa. Ikusteko Arteak zientziari buruzko Digital Storytelling-ak sortzeko tresna gisa. 
a. Zer dakigu ikusteko arteei buruz? Nola ikasi dugu? Nola jakin genezake gehiago? 
b. Irakasle garen aldetik eta gure ikasleekiko, zein da ikusteko arteen inguruan jokatu            

nahi dugun papera? 
c. Storytelling-ari buruz, zer? 

● 5. saioa. Scratch eta beste tresna digital batzuk. 
a. Scratch-en gaineko gainbegiratu bat. 
b. Sentsoreak. 
c. Kontrola eta elkarreragina. 
d. Soinuaren eta bideoaren erabilera. 
e. Hedapenak.  

 
Metodologia: 
Mintegi honek bertaratu beharreko bost saio teoriko-praktiko izanen ditu. Horietan, eduki, tresna            
eta estrategia desberdinak landu eginen dira Google Classroom-en bitartez narratiba digitaleko           
proiektu bat burutu ahal izateko. 

Bertaratu beharreko saioez gain, mintegia osatzeko gainerako 10 orduetan, aurrez-aurreko          
saioetan landutako edukiekin, istorio digital hori sortu egin beharko da. Mintegiaren amaieran,            
sortutako istorio hori (3 minutu inguruko iraupenekoa) plataforman aurkeztu egin beharko da. 

Bertaratu beharreko saioetara, parte-hartzaileek beraien gailu eramangarria (ahal izanez gero          
Chromebook-a) eramatea ezinbestekoa izanen da. 
 
Hizlariak:  
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● Javier Armentia. Iruñeko Planetarioko Zuzendaria. 
● María Isabel Zudaire, Irantzu Uriz, María Napal. NUPeko Zientzia Esperimentalen          

Didaktikaren arloko irakasleak. 
● Lander Calvelhe. NUPeko Plastikaren Didaktikaren arloko irakaslea. 
● Alfredo Pina. NUPeko Estatistika, Informatika eta Matematika Saileko irakaslea. 

 
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: NUPeko ikasgelategia (ikasgela onartuen zerrenda argitaratzearekin batera zehaztuko         
da). 
  
Datak: 2019ko abenduaren 10, 12, 17 eta 19a, eta 2020ko urtarrilaren 9a. 
 
Ordutegia: 17:00etatik - 20:00etara 
 
Iraupena: 25 ordu (bertaratu beharreko 15 eta ikastetxean osatu beharreko 10). 
  
Plaza kopurua: 25 
 
Parte-hartzaileen gutxieneko kopurua: 15 
 
Izena emateko epea:  
Izena emateko azken eguna 2019ko abenduaren 3a da.  
Esteka honen bitartez egin behar da: 
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/inscripciones-3/  
 
Hautatzeko irizpideak: 

● Proiektuan haien partaidetza ziurtatu duten ikastetxeetako irakasleak: Askatasuna BHI,         
Iturrama BHI, IESO Iñaki Ochoa de Olza DBHI, Colegio Sagrado Corazón, IES Navarro             
Villoslada. 

● Ikastetxe bereko eta irakasgai desberdinetako gutxienez bi partaideko taldeak (Bigarren 
Hezkuntzako irakasleen kasuan). 

 
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. 
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● 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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