




Hauek izango dira, LOMLOE lege berriarekin, Arte Batxilergoko 1. mailako irakasgaiak:

- I zenbakia izenburuan duten arloek, Arte Batxilergoko 2. mailan jarraipena dute.

MODALITATEKO IRAKASGAIAK

- Marrazketa Artistikoa I

- Bolumena

- Ikus-entzunezko kultura.

- Arte-proiektuak.

- Arte plastikoei eta Diseinuari

aplikatutako Marrazketa Teknikoa I

Hauetaz gain, autonomia-erkidegoak

erabakitako beste zenbait hautagai.

AMANKOMUNEKO IRAKASGAIAK 

- Gorputz Hezkuntza

- Gaztelania eta Literatura I

- Euskal Hizkuntza eta Literatura I

- Filosofia

- Atzerriko Hizkuntza I



MARRAZKETA ARTISTIKOA I
Ikaslea marrazketa artistikoan

trebatzea du helburu, 

komunikazio, adierazpen eta 

ezagutza-tresna gisa.

Edukiak: marrazketaren historia eta 

eremuak, adierazpen grafikoaren

osagaiak, konposizioa, argiluna eta 

kolorea.

Marrazki motak: naturalatik

kopiatutakoak, memoristikoak, 

adierazkorrak eta sormenezkoak.

Teknikak: grafitoa, ikatz ziria, tinta, 

kretak, teknika hezeak eta marrazki

digitala.



BOLUMENA

Arte Plastikoen testuinguruan Bolumena 

irakasgaian hiru dimentsioko espazioari 

dagokion eremua lantzen dugu: alde 

batetik eskulturaren oinarrizko lengoaia 

ezagutuz eta bestetik lan eskultorikoak 

sortuz. Arloa guztiz praktikoa da baina 

proiektuen inguruko hausnarketa idatziak 

ere egiten ditugu.

Buztina da gehien erabiltzen dugun 

materiala, baina beste material batzuk ere 

bai, eskaiola, burdin-haria, kartoia, e a.



IKUS-ENTZUNEZKO KULTURA

Ikasleak  ikus-entzunezko hizkuntza eta baliabideak aztertu eta 

ikasiko ditu, norberaren narrazioak sortzeko helburuarekin. 

Eremuak: bideogintza, argazkigintza eta irudi sekuentziatuak.



ARTE-PROIEKTUAK 
Arlo honetan, ikasleek beste

irakasgai batzuetan

landutako teknika eta 

prozeduretaz baliatuz, haien

proiektu pertsonalak

garatzeko aukera izango

dute. Ikerkuntzarekin hasi, 

sormena landu eta 

proiektuaren aurkezpena

bitarteko pauso guztiak

emanez.



ARTE PLASTIKOEI ETA DISEINUARI APLIKATUTAKO 
MARRAZKETA TEKNIKOA I

Arte plastiko eta 

diseinuaren eremu 

desberdinen proiektuetan, 

marrazketa teknikoa 

ezinbesteko tresna da, 

horregatik, bai ohiko 

tresnekin bai digitalekin, 

horretan ikaslea trebatzea

da irakasgaiaren helburua.

Edukiak: geometría laua (trazadurak eta eraikuntzak, loturak eta tangentziak); 

bistak sistema diedrikoan; perspektibak 2D eta 3D-n; eskalak; akotazioa eta 

normalizazioa. 

Aplikazioak: arte-proiektuetan eta diseinuaren eremu desberdinetan (grafikoa, 

produktuaren diseinua, packaging-a, barne-diseinua, etab).





Hauek dira Arte Batxilergoko 2. mailako irakasgaiak:

ENBORREZKOAK: 

- Gaztelania eta Literatura I (4 ordu)

- Euskal Hizkuntza eta Literatura I (4)

- Atzerriko Hizkuntza I (3)

- Espainako Historia (3)

MODALITATEKOAK

- Artearen Oinarriak II (3)

- Ikus-Entzunezko Kultura II (3)

- Marrazketa Artistikoa II (3)

- Adierazpen Grafiko Plastikorako Teknikak (3)

- Diseinua (4)

HAUTAZKOAK: Ondorengoen artean bat
hautatu: 

Bolumen Lantegia (4)

Marrazketa Teknikoa II (4)

Soinua eta Irudia (4)

Frantsesa II (4)

Psikologia (4)

Filosofiaren Historia (4)

Nafarroako Geografia eta Historia (4)



MODALITATEKO IRAKASGAIAK: 

Batxilergo lehenengo mailako artearen 

historiaren jarraipen moduan, XIX eta XX 

mendeetako artea ikusten da. 

Erromantizismotik gaur egungo joerak 

arte, inpresionismo, modernismo, 

abangoardiak eta beste mugimenduetatik 

pasatuz. Horien barnean, arkitektura, 

pintura, eskultura, diseinua, 

argazkigintza, komikigintza eta 

zinemagintzaren diziplinak aztertzen dira.

ARTEAREN OINARRIAK II



Irudikatzeko eta komunikatzeko tresna bezala, ikaslea 

marrazkigintzan trebatzea du helburu.

Marrazki mota ezberdinak egiten ditugu, gehienak 

naturaletik abiatuak objetibotasun-maila handiagorekin 

edo txikiagorekin, batzuetan zehaztasuna eta beste 

batzuetan adierazkortasuna bilatuz.

Gaiak: landareak, natura hilak, erretratuak, giza irudia, 

gai libreak, perspektiba konikoa, e a.

Teknika aldetik koloretako arkatzak, grafitoak, tinta, 

teknika mistoak…

MARRAZKETA ARTISTIKOA II



IKUS-ENTZUNEZKO KULTURA II 
Irakasgai honen helburua ikasleak beren

garaiko ikus-entzunezko kultura osatzen

duten elementuak aztertzeko, erlazionatzeko

eta ulertzeko egoeran jartzea da. Adierazpen-

elementuak eta elementu teknikoak

aztertzeko gaitasunak eskuratzeak eta 

kontzientzia kritikoa izateak herritar

arduratsuagoak eta parte-hartzaileagoak

sortzeko balio behar du. Beraz, bizi garen

gizartearen ikusizko kultura ulertu, aztertu eta 

birformulatu behar da, haren esanahiak

ulertzeko, eta esanahi horiek gure buruaren

eta inguratzen gaituen errealitatearen

"ikuspegiei" nola eragiten dieten ulertzeko.



AGPT
TEKNIKAK ETA ILUSTRAZIOA

Arlo honetan, ilustrazio proiektu

ezberdinen bidez, ikasleak

ondorengo teknikak ezagutu, 

praktikatu eta adierazpen tresna 

bezala erabiliko ditu: 

Errotulagailuak, koloretako

arkatzak, akuarela, pastela, 

grabatua, collagea, grafitoak…



DISEINUA
Diseinu Grafikoaren barnean, 
seinaletika, logotipoak, kartelak, 
liburuen azalak etab. analizatu eta 
diseinatzen ditugu, testu eta 
irudietan erreparatuz (konposizioa, 
tipografia, diseinu modularra, 
etab.). 

Produktuaren Diseinuaren 
barnean, packaging edo 
ontziratze-lanak egiten ditugu. 

Diseinu lan guzti hauek, eskuz 
nahiz modu digitalean gauzatzen 
dira.



BOLUMEN LANTEGIA

Izenburuak dioen bezala irakasgai hau 

tailer moduan antolatuta dago teknika 

eta material eskultoriko ezberdinak 

ezagutzen ditugulako, hala nola 

buztina, gomaespuma, eskaiola eta 

bestelakoak: plastikoa burdin-haria, 

kartoia…

Hiru dimentsioen berezko hizkuntza 

ezagutu eta ulertzea du helburu, eremu 

ezberdinetan, Artean, diseinuan, 

Arkitekturan, erabili daitezkeen 

prozeduretan trebatuz.



Modalitateko arlo hauetaz gain, 2. mailako hautazkoen
artean, beste bi hauek ere eskaintzen dira:

Irudia eta Soinua

Marrazketa Teknikoa II



Instagram: artebatx_iturrama

Twitter: @iturramaB

Facebook: Artea Iturrama

Begiratu gure sare sozialak ere:


