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PRESTAKUNTZA PLANA 2019/2020 

PRESTAKUNTZA JARDUERARAKO DEIALDIA 

 
Izenburua: Ikusizko gramatika errazte grafikorako II (visual thinking lantegiak). 

 

Modalitatea: Ikastaroa.  

 
Etapa: Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza eta Bigarren Hezkuntza. 

 
Parte-hartzaileak: 
 
Haur, Lehen eta Bigarren Hezkuntzako irakasleak, “Gramática visual I” ikastaroaren 
aurreko edizioetako bat egin dutenak. 
 
 
Deitzailea / Ardraduna: Eskola liburutegiaren aholkularitza. Eleaniztasunaren eta Arte 
Ikasketen Zerbitzua.  
 
 

Justifikazioa: Ikusizko pentsamendua (Visual Thinking) oso eraginkorra da komunikatzeko, 
ideiak sortzeko eta pentsamendua esploratzeko. Estrategia pedagogiko bezala sar daiteke 
ikasgelan, saioak dinamizatzeko. Ikaskuntzaren katalizatzaile gisara balio du, eta baliabide 
gisara, bai irakaslearentzat eta bai ikasleentzat ere. 

Irakaskuntzaren esparruan tresna horri etekina ateratzen ahal izateko, “Gramática visual I” 
ikastaroan ikusitako gakoetan (kontzeptu marrazketaren praktika eta sintesi grafikoa) 
sakondu behar da. 
 
 
Helburuak:  
.  

● Kontzeptu marrazketa eta idazlan grafikoa praktikatzea. 
● Ikasgelan ikusizko pentsamendua baliatzeari eta horren erabilgarritasunari buruz 

sakontzea. 
● Marrazketaren bidez ikaskuntza giroa hobetzea. 
● Proiektu pedagogikoak (programazioak, berrikuntza pedagogikoko proiektuak, etab.) 

Visual Thinking baliatuz aurkezten ikastea. 

 
 
 
 
 
Edukiak: 
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● Kontzeptu marrazketa: deskribapenetik iradokizunera. Pertsonak eta gauzak 
marrazteko aholkuak. Ikusizko metaforak eraikitzea. 

● Ahozkoaren alde ez ahozkoa: hitzak marrazten (lettering-a eta kaligrafia ikusizko 
pentsamenduan). 

● Idazlan eta sintesi grafikoak: horiek eraikitzeko gakoak. Tipologiak. Informazioaren 
ikusizko hierarkizazioa. 

● Nola jarri indarrean ikusizko ikaskuntza ikasgelan. 
 

 

Metodologia: Bertaratu beharreko ikastaro teoriko-praktikoa. 

 
Hizlaria: Mercedes Corretge Arrastia,Informazioaren Zientzietan lizentziatua eta ikusizko 
pentsamenduan espezializatua Laguntzaile grafikoa. 

Erraztaile grafikoa eta komunikazioan aditua. 

 

Arduraduna: Javier García Ariza. Eskola Liburutegietarako aholkularia. Eleaniztasunaren 
eta Arte Ikasketen Zerbitzua.  

848 42 60 59 

fj.garcia.ariza@navarra.es 

 
Tokia: IkasNova Ikasgela - Hezkuntza Departamentua (Santo Domingo kalea - Abarzuza 
liburudendaren aurrean). 

 

Datak: 2020ko otsailaren 20an eta martxoaren 5 eta 12an.    
 

Ordutegia: 17:00etik 20:00era. 

 
Iraupena: 19 ordu. Hiru orduko hiru saio presentzial eta 10 ordu tutoretzapeko banakako 
praktiketarako. 

 

Plaza kopurua: 25. 

 

Parte-hartzileen gutxieneko kopurua: 10.  

 
Izena emateko epea: Izena emateko azken eguna 2020ko otsailaren 17a izanen da honako 
helbidean: http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/inscripciones-3/ 
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Hautatzeko irizpideak: Gehienez ere 25 onartuko dira, izena emateko ordenaren arabera. 

 

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. 

 


