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PRESTAKUNTZA PLANA 2019/2020 

 
 

PRESTAKUNTZA JARDUERARAKO DEIALDIA 
 
 
 

Izenburua:  
“Proiektuetan oinarritutako ikaskuntza: proiektu baten garapena” 

 
 

  
Modalitatea: Mintegia 
 
Etapa: Lehen Hezkuntza 
 
Parte-hartzaileak: Lehen Hezkuntzako irakasleak 
 
Deitzailea: Iruñeko ILZ 
 
Justifikazioa:  

Hezkuntza sisteman gaitasun kontzeptua sartzeak berekin ekarri du irakaskuntza 

ikaskuntza prozesuan metodologiak aldatzeko beharra. Gaitasunak bermatzea eta 

begirada haurrengan jartzeak modu aktiboago eta kooperatiboago batean lan 

egitearen beharra ekarri digu, ebaluazioa prozesuan berean txertatuz. 

Lan egiteko modu honetara hurbiltzeko modu bat da metodologia aktiboak erabiltzea, 

gelan proiektuka lan egitea. 

 
Helburuak:   

 Proiektu bat garatzea. 

  Proiektu bat osatzen duten elementuetan sakontzea. 

 Ikastetxean proiektuak diseinatzeko erabiliko den plantilla adostea. 

 Ikaskuntza esperientzia lanak ikusi eta ebaluazio tresnak diseinatzea. 

 Ikastetxeetako irakaslegoarekin egindako proiektuak partekatzea. 
 
Edukiak:  
 

 Proiektuka lan egiteko oinarriak eta jarraibideak: Topico generatiboa. 
 Proiektuka lan egiteko oinarriak eta jarraibideak: curriculuma, helburuak, edukiak, 

ebaluazio irizpideak. 
 Proiektuka lan egiteko oinarriak eta jarraibideak: gaitasunak. 
 Proiektuka lan egiteko oinarriak eta jarraibideak: ebaluazioa. 
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 Proiektuka lan egiteko oinarriak eta jarraibideak: baliabideak eta jarduerak. 
 Proiektuen aurkezpen komuna 1. 
 Proiektuen aurkezpen komuna 2  

 
Metodologia: 

Lehenengo 5 saioetan proiektuka lan egiteko oinarriak eta jarraibideak landuko dira. Ondoren, 
lanak banatuko dira proiektuak diseinatzeko eta aplikatzeko. Azkenik, azkeneko bi saio horietan 
egindako proiektuak aurkeztuko dira eta dagozkion balorapenak eta iradokizunak jasoko dituzte. 

 
Hizlaria:  

Inmaculada Gutierrez García: 

 HAUR HEZKUNTZA (NUPen 1998) 

 15 urte irakaskuntzan. 

 Prestakuntza ikastaroak eman ditu Atargi, Bernat Etxepate, Mendigoiti eta Sagrado 
Corazón ikastetxeetan.Aurten, Amaiur Ikastolan eta Erreniega ikastetxean ari da gai honi 
buruzko ikastaroa ematen. 

 SARIAK:  

o Vicente Ferrer Sari Nazionala (2013)  

o Haur Hezkuntzako Irakasle Graduko Praktiken Bikaintasunerako Saria (2018)  

 
Arduraduna:  
Joseba Razkin Telleria 
Asesor de Infantil y Primaria 
848 43 03 92 
primaria.cap.pamplona@educacion.navarra.es 
 
Tokia: Iruñeko ILZ 
 
Datak: astelehena 
Martxoak 2, 9,16,23 eta 30 
Apirilak 27  
 
Ordutegia: 17:30-20:00. Azken eguneko ordutegia izango da: 17:30-19:00 
 
Iraupena: 18 (14 aurrez aurreko orduak eta 4 banakako lanerako) 
 
Plaza kopurua: 30  
 
Parte-hartzaileen gutxieneko kopurua: 20 
 
Izena emateko epea:  
Izena emateko azken eguna 2020ko otsailaren 18a da.  
Esteka honen bitartez egin behar da:  
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/inscripciones-3/  
 
Hautatzeko irizpideak: izena ematearen hurrenkera 

http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/inscripciones-3/
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Hizkuntza: gaztelera 
 
  
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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