
 

 
 

 
PRESTAKUNTZA PLANA 2019/2020 

 
PRESTAKUNTZA JARDUERARAKO DEIALDIA 

 
 

Izenburua:  
“Ikaskuntza matematikoa: arazoak/erronkak, material manipulatiboa…”  

 
 

Modalitatea: ikastaroa 
 
Etapa: Lehen Hezkuntza 
 
Parte-hartzaileak: Lehen Hezkuntzako irakasleentzat 
 
Deitzailea: Iruñako ILZ 
 
Justifikazioa:  

Matematikaren bestelako irudi bat erakusten lagunduko dieten tresna eta edukiak eman           
behar zaizkie irakasleei, manipulazioa, ikerketa eta aurkikuntza barne hartzen dituen irudia zabal            
dezaten, irakasgaia ulerterrazagoa ez ezik, dibertigarriagoa ere izan dadin. 
 
 
Helburuak:  
 

● Matematika ikasgelarako hainbat baliabide manipulatibo ezagutzea. 
● Matematikan oinarrituriko magia jolasak ikastea. 
● Estrategia jokoak ikaskuntza heuristikoa laguntzeko tresna moduan erabiltzea. 
● Matemagiaren eta estrategia jokoen aukera didaktikoak ezagutzea. 
● Eguneroko materialekin edo kostu txikiko materialekin egin daitezkeen        

manipulazio-jarduerak ezagutzea. 
● Eskolak aberasteko eta motibatzeko balio duten zabalkunde matematikoko kontzeptuak,         

curriculumetik kanpo daudenak, ezagutzea. 
● Matematikako hainbat kontzeptuk eguneroko bizitzan dituzten erabilera praktikoak ikastea. 
● Ikasleak motibatzea, Matematikaren ikuspegi jostagarriagoa, erabilgarriagoa eta       

praktikoagoa izan dezaten. 
● Ikasgelan giro egokia eratzea ikasleek Matematikaz duten ikuskera hobetzeko. 

 
 
Edukiak:  
 

● Saioetan lan eremu ezberdinak jorratuko ditugu. Bertan, garrantzi handia emango diogu           
arazoetan eta erronketan oinarritutako lanari. 

● Landuko dugun ikuspegi metodologikoan matemagia jolasak ikasleendako erronkak izanen         
dira, eta esperimentazioaren eta berdinen arteko elkarrizketaren bidez ebatzi beharko          
dituzte. 
 

 
 
 
 

  



 

 
 

● Mota desberdinetako puzzleak, logika jokoak eta estrategia jokoak landuko ditugu. Ikusiko           
dugu zer diferentzia dagoen zoriaren mendeko ez diren jokoen eta nolabaiteko           
ziurgabetasuna dutenen artean, zeintzuetan plantea daitekeen bai ala bai irabazteko          
estrategia bat eta zeintzuetan ez. Gainera, askotariko matematika edukiak (aritmetika,          
logika, geometria laua eta espazioko geometria...) irudikatzeko balio duten jolasen sorta           
ikusiko dugu. 

● Horretaz gain, egituratu gabeko manipulazio-materialetan oinarritutako jarduerak ikusiko        
ditugu, guk geuk eraikitako materialak, erraz eskuratzeko moduko baliabideak erabiliz,          
esate baterako origamiaren eta kirigamiaren bidez. 
 
  

 
Metodologia: 
 

Ikaskuntza kooperatiboko metodologia erabiliko da, dinamikoa, oso parte-hartzailea eta         
talde lana bultzatuko duena. Eginez ikasiko dugu, akuilu gisa, ikasleek ere beren ikasleei “eginez              
irakats diezaieten”. 
 
Hizlaria:  

Nelo Alberto Maestre Blanco. Matematika Zientzietako lizentziaduna 2006an UCMn,         
taula gainean esperientzia duen hizlaria, irakaslea eta irakasleen prestatzailea.  
Gainera, 2011. urtean DIVERMATES proiektua sortu zuen 
 
Arduraduna:  
 
Bittori Errotaberea Pacha 
Asesora de Educación Infantil y Primaria  - Haur eta Lehen Hezkuntzako aholkularia 
848 430393 
 
primaria1.cap.pamplona@educacion.navarra.es 
 
 
Tokia:  Iruñeko ILZ, Basoko BHIn kokatua (Zubiri Pintorearen kalea, 8, Iruña). 
 
  
Datak:  2020ko urtarrilaren 13, 14  eta  15  
 
Ordutegia: 17.30etatik  20.30etara 
 
Iraupena: 9 ordu 
 
Plaza kopurua: 30 
 
Parte-hartzaileen gutxieneko kopurua: 20 
 
Izena emateko epea:  
Izena emateko azken eguna urtarrilaren 7a. Esteka honen bitartez egin behar da: 
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/inscripciones-3/  
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Hautatzeko irizpideak:  
 

● izena emateen hurrenkeran 
 
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. 

● 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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