
 

2019-2020 PRESTAKUNTZA PLANA 
 

PRESTAKUNTZA JARDUERARAKO DEIALDIA 
 
 
 

Izenburua:  
“Nola esperimentatu Fisika eta Kimika etxeko materialekin”  

 
 

Modalitatea: Mintegia. 
 
Etapa:  Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Lehen Hezkuntzako hirugarren zikloa. 
  
Hartzaileak: Zientzia arloko Bigarren Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako irakasleak. 
 
Antolatzailea:  Iruñeko ILZ 
 
Justifikazioa: 
 

Ikasleek oso txikiak direnetik izaten dute esperimentatzeko beharra. Ondorioz, Zientzia          
irakasgaiak Lehen Hezkuntzan eta Fisika-Kimika irakasgaiak DBHn aukera eman behar diete           
ikasleei bizi duten errealitatera hurbildu eta harekin elkarreraginean aritzeko, esperientzia errazen           
bidez. 

Prestakuntza jarduera honen helburu nagusia irakasleek zientzien arloan duten         
prestakuntza praktikoa hobetzea da. Hartara, eduki zientifikoak hurbildu ahal izanen dizkiete           
ikasleei, modu nabarmen eta dinamikoan, erraz eskuratu eta erabiltzen diren materialak erabilita.            
Horrez gain, eguneroko zientzia gelara hurbildu eta laborategirik behar ez duen metodo zientifikoa             
erakustea lortu nahi da.  
 
Helburuak: 
 

● Material erraz eta merkeekin egindako Zientzia eta Teknologiako esperimentu batzuk          
proposatzea, prestatzea eta praktikan gauzatzea.  

● Ikerketa zientifikora hurbilpen bat egitea hezkuntzan: Zer da ikertzea? Nola ikertu daiteke            
gelan? Metodo zientifikoa. 

● Ingurune egoki bat martxan jartzea ikastetxean esperientzia zientifikoak gauzatu ahal          
izateko. 

 
Edukiak: 
 

● Zientzien irakaskuntzan ikerketarako hurbilpen bat egitea: Esplorazioa eta        
esperimentazioa, ikerketa eta metodo zientifikoa. 

● Gaiak, materialak, baliabideak, informazio iturriak eta “trikimailuak” aukeratzea,        
esperientzia behar bezala amaitu dadin. 

● Esperimentuak proposatzea: aurkezpenak, testatzeak eta balorazioak. 
● Esperientziak, testigantzak eta jardunbide egokiak partekatzea. 
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● Hezkidetza lantzean hezkuntza zientifiko eta teknologikoan: kontzientzia hartzeko jarduerak         
eta praktikaren aldaketa. 

● Sortutako arazoak eta hobetzeko proposamenak jorratzea. 
● Emaitzak ebaluatzea. 

 
Metodologia: 
Lehen saioan eduki teoriko oinarrizkoenei buruz hausnartu ondoren, hainbat esperimentu eginen           
ditugu, fenomeno fisiko-kimikoak ikasleen egunerokoan eta naturan aztertu ahal izateko. 

Esperimentuen tailerren bidez, gaika bilduta, identifikatuko dira informazio iturriak, baliabideak,          
esperientziak prestatzeko ideiak, esperientziak egin aurretik eta egin bitartean jarraitu beharreko           
urrats zehatzak, azalpenak eta abar.  

Mintegi honek banakako lanerako denbora tarte bat izanen du, ikasgelan aplikatu daitezkeen            
esperientziak diseinatu eta prestatzeko, eta azken saio bat ere bai, esperientzia horiek            
partekatzeko. 

 
Irakaslea/k:   
María Jesús Ferrández Gonzalo, Kimika Organikoan doktorea, Bigarren Hezkuntzako eta          
Batxilergoko Zientzietako irakaslea eta Zientziaren Lagunen Klubeko kide sortzailea. 
 
Arduraduna:  
Elena Pueyo Mayayo; Aholkularitza Zientifiko-Teknologikoa, Iruñeko ILZ. 
848 430394 
naturales.cap.pamplona@educacion.navarra.es 
 
Tokia: Iruñeko ILZ, Basoko BHIn kokatua (Zubiri Pintorearen kalea, 8 - Iruña). 
  
Egunak: 

● Martxoaren 26a (osteguna)  
● Apirilaren 1a (asteazkena) 
●  Apirilaren 2a (osteguna)  
● Maiatzaren 13a (asteazkena)  

 
Ordutegia: 17:00etatik 20:00ak arte 
 
Iraupena: 15 ordu (12 bertan egoteko eta 3 ordu banakako lanerako) 
 
Plaza kopurua: 30 
 
Parte-hartzaileen gutxieneko kopurua: 18 
 
Izena emateko epea:  
Izena emateko azken eguna martxoaren 17a izanen da; esteka honetan egin behar da:             
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/inscripciones-3/  
 
Hautaketa irizpideak:  
 

 

 

MD010301- Deialdia   

http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/inscripciones-2/


 

● Zientzia arloko Bigarren Hezkuntzako irakasleak. 
● Lehen Hezkuntzako irakasleak. 
● Izen-ematearen hurrenkera. 

 
Hizkuntza: Gaztelania. 
 
 
 
 
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 Educa-n       
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-zerrenda/ 

● 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 onartua izan bada, 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. Zehapenak 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; salbuetsita egonen dira amatasun, adopzio eta harreraren           
ondoriozko lizentzia duten irakasleak, 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 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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