
 

2019-2020ko PRESTAKUNTZA PLANA 
 
 

PRESTAKUNTZA JARDUERARAKO DEIALDIA 
 
 
 

Izenburua:  
“MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS- MUGETATIK HARATAGO 3”. 

Ingurumen-problematikan jarriz arreta. 
 

Izena emateko inprimakian adierazi beharko da zein den aukeratutako saioa          
(“Oharrak edo iruzkinak” laukian idatzi) 

 
Modalitatea: informazio-saioa  
 
Etapa: etapa guztiak 
  
Norentzat: hezkuntza maila guztietako irakasleentzat 
 
Antolatzailea: Prestakuntza Atala 
 
Justifikazioa:  
MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS - MUGETATIK HARATAGO 3 proposamenak          
aztertzen du migrazioen eta aterpearen gaia hezkuntza eraldatzailearen eta         
herritartasun globalaren ikuspegitik; horren arrazoiak, ondorioak, migrazio-fluxuak eta        
abar aztertzen ditu, eta proposatzen du herritar abegikorrak sortzea kultura arteko           
bizikidetzatik. 
 
Helburu orokorra: Nafarroako herritar kritiko, kulturarteko, aktibo eta parte-hartzaileak         
sortzea, migratzaileen eta errefuxiatuen eskubideak defendatzen dituztenak       
migrazio-ziklo osoan zehar, maila globalean, eta diskriminazioaren aurka eta         
harreraren alde lan egiten dutenak tokian-tokian.  

 
  
Helburua(k):  
 

1. Migrazioen eta aterpearen errealitatean sakontzea. 
2. Arazo klimatikoaren eta mugikortasun behartuaren arteko lotura ulertzea. 
3. Kulturen arteko bizikidetzaren balioa indartzea, herritarrak abegikorrak       
izan daitezen. 
4. Harreraren aldeko jarrera pertsonala eta instituzionala sustatzea. 
5. Hezkuntza baliabide zehatzak berrikustea ikasgelan lantzeko. 

 
 

 

  



 

 
Edukiak:  
 

6. Migrazioa eta aterpea. 
7. Arazo klimatikoa.  
8. Kulturen arteko bizikidetza. 

 
  

Metodologia:  
Bi zati izanen ditu: 

Lehenbiziko zatian, migrazioei, aterpeari eta harrerari buruzko sarrera bat eginen da,           
eta arreta berezia jarriko da klima-arazoari eta behartutako joan-etorriei buruz.          
Ikastetxeei proposamen bat egingo zaie gai horiek ikasgelan lantzeko. 

Bigarren zatian, hezkuntza mailen araberako lan tailerra eginen da, ikasgelan lan           
egiteko aukera zehatzak ezagutzeko eta ikusteko. Irakasleek berek partekatu eta          
aberastuko dute proposamena. 

 

Ikastetxeetarako lan-baliabide gisa ERAKUSKETA AURKEZTUKO DA, bere       
lan-gidarekin: Leku bat munduan. Mugetatik haratago. 

 

Informazio gehiago behar izanez gero: a.urretavizcaya@alboan.org (948 231302) 
 
 
Hizlariak: Ani Urretavizcaya eta Maritza Gordillo, ALBOANekoak 
 
Arduraduna:  
Marta Osés Ursúa 
Prestakuntzako Ataleko Aholkularitza 
848423227 
sf.asesoria@educacion.navarra.es 
 
Tokia eta datak: (Garrantzitsua: saio bakarra aukeratu) 
 

+ TUTERA, asteartea, urtarrilak 14, Tuterako UNEDen. (GAZTELANIAZ) 
+ IRUÑA, asteazkena, urtarrilak 15, Gazteriaren Etxean. (GAZTELANIAZ)  
+ IRUÑA, osteguna, urtarrilak 16, Iruñeko ILZn (Basoko BHI) (EUSKARAZ)  

 
Ordutegia: 17:30-19:30 
 
Iraupena: 2 ordu 
 
Leku kopurua: 25 plaza saio bakoitzeko. 
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Izena emateko epea:  
Izena emateko azken eguna urtarrilaren 9a izango da; esteka honetan egin 
behar da: 
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/inscripciones-3/  
 
Hautatzeko irizpideak:  
 

● 1. irizpidea: Eskola Solidarioen Sareko irakasleak 
● 2. irizpidea: Izen-emateen hurrenkera 

 
 
Oharrak:  
 
 

● Aurrerantzean prestakuntza jarduerekin zerikusia duten ohar zein mezu        
guztiak Hezkuntzako Sare Publikoko irakasleek duten PNTE kontu ofizialera         
bidaliko dira (erabiltzailea@educacion.navarra.es). Ikastetxe pribatu eta      
itunduetako irakasleei Educan ezarria duten helbide elektronikora iritsiko        
zaizkie abisu eta jakinarazpenak. 

● 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-zerrend
a/ 

● Jardueren ziurtagiriekin zerikusia duten galderak ILZko idazkaritzak       
erantzunen ditu; tel.: 848 424775, 848 424776, 848 426232 ;          
secretaria.cap.pamplona@educacion.navarra.es. 

● Irakasle bat jarduera egiteko onartu, baina ezin baldin badu egin, mezu           
elektronikoz jakinarazi beharko dio deialdian ageri den arduradunari, hasi         
baino lehen baja emateko. Bestela zehapen-prozesua abiaraziko da, eta         
irakaslea ezin izanen da 5 hilabetez sartu izena emateko plataforman;          
ondorioz, galdu eginen du Nafarroako Hezkuntza Departamentuak       
antolatzen dituen prestakuntza jardueretan izena emateko aukera.       
Zehapena jasotzen duenak berdin-berdin izanen du ikasturtean       
prestakuntzako 35 orduak egin beharra. 

● 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. 

● Prestakuntzarako eskubidea izateko, jardunean egon behar dute irakasleek,        
eta haiei baizik ez zaie ziurtatuko; salbuespena amatasun, adopzio eta          
harreraren ondoriozko lizentzia duten irakasleak dira, abuztuaren 23ko        
71/2017 Foru Dekretuan ezarri bezala. Aldi baterako ezintasun-egoeran        
egonez gero, ezinezkoa da prestakuntzara joatea. 

● Ziurtagiria eskuratzeko, bertaratu beharreko saioen %85era joan beharko        
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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. 
 

 
 
 

 

 

  


