PRESTAKUNTZA PLANA 2018/2019

PRESTAKUNTZA JARDUERARAKO DEIALDIA

Izenburua:
“Ikus-entzunezko proiektuen errealizazioa”

Modalitatea: Ikastaroa.
Etapa: Etapa guztiak.
Parte-hartzaileak: Nafarroako irakasle guztientzat.
Deitzailea: Iruñeko ILZ.
Justifikazioa:
Ikus-entzunezko hizkuntza ezagutzen badugu eta grabaketa eta edizio tresnak erabiltzen
badakigu, badugu aukera ikus-entzunezko lanabes horiek bikaintasunez erabiltzeko. Ikastaro
honetan fikzio-pieza bat garatzeko urrats guztiak gauzatuko ditugu. Ikastaroa teoriko-praktikoa
izanen da. Jardueren bidez ikasleek modua izanen dute hizlariak azaldutako oinarri teorikoak
erabiltzeko. Ikastaroan zehar film labur txiki bat eginen da.

Helburua/k:
●
●

●
●

Ikastea zein diren ikus-entzunezkoen ekoizpenaren faseak eta prozesuaren plangintza
egitea, gidoitik hasita postprodukziora arte.
Irakasleek behar diren ezaupide teknikoak eskuratzea, jakin dezaten nola burutu
ikus-entzunezko ekoizpen bat gutxieneko kalitate batez, hots, nola erabili kamera,
mikrofonoak, kanpoko soinu grabagailuak, argiaren tratamendua, fokuak eta islagailuak,
eta nola egin soinuaren eta irudiaren edizio digitala. Hainbat soinu eta bideo formatu
ezagutzea.
Esperientziak trukatzea eta hausnartzea ikus-entzunezkoak eskola esparruan egiteko
prozesuaz.
Fikziozko film labur bat grabatu eta editatzea.

Edukiak:
●
●
●

Ikus-entzunezko hizkuntza.
Ikus-entzunezkoen ekoizpenaren faseak eta gakoak.
Grabatzeko eta editatzeko tresnak.
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Metodologia: Teoriko-praktikoa izanen da.
Hizlaria/k: Javier Pruaño Etxeberria. Zinemako eta telebistako productorea eta errealizadorea.
 http://nasaproducciones.com/
Arduraduna:
Eneko Sueskun Muzás, ILZko ikus-entzunezkoen aholkularia.
848431225
cap00125@educacion.navarra.es
Tokia: Jose Vila eraikina (Taxoare Kalea, 14, Iruña).
Datak: Apirilak 16, 30, maiatzak 7, 14, 21, 28, eta ekainak 4.
Ordutegia: 17:30etik 20:30era.
Iraupena: 21 ordu.
Plaza kopurua: 20
Parte-hartzaileen gutxieneko kopurua: 15
Izena emateko epea:
Izena emateko azken eguna apirilaren 11 eguna da.
Esteka honen bitartez egin behar da:
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/inscripciones-3/
Hautatzeko irizpideak:
●

Izena emateko eskaera.

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;
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●

●

●

●

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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