




Hauek dira Arte Batxilergo 1. mailako irakasgaiak:

ENBORREZKOAK: 

- Gaztelania eta Literatura I (3 ordu)

- Euskal Hizkuntza eta Literatura I (4)

- Ingelesa I (3)

- Filosofia (3)

- Gorputz Hezkuntza (2)

MODALITATEKOAK

- Artearen Oinarriak I (3)

- Ikus-Entzunezko Kultura I (3)

- Marrazketa Artistikoa I (4)

- Literatura Unibertsala / Mundu Garaikideko Historia (2)

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

HAUTAZKOAK Ondorengoen artean bat
hautatu: 

Bolumena (3)

Informazio eta Komunikaziorako
Teknologiak (3)

Erlijioa (3)

HAUTAZKOAK 1 Ondorengoen artean bat
hautatu: 

Marrazketa Teknikoa I (4)

Arte Lantegiak (4)

Frantsesa I (4)

Nafarroako Geografia eta Historia (4)



MODALITATEKO IRAKASGAIAK:

ARTEAREN OINARRIAK I

Historiaurretik Neoklasizismorainoko

Artearen Historia ikusten da: pintura, 

eskultura, arkitektura, diseinua…bere

garaiko gizartearen testuingurutik abiatuz.

Irudietan eta bere analisian oinarritzen den 

ikasgai hau, ikaslearen ikerketa lan

pertsonala zein koperatiboarekin osatuko

da.



MARRAZKETA ARTISTIKOA I

Irudikatzeko eta komunikatzeko

tresna bezala, ikaslea marrazketan

trebatzea du helburu.

Marrazki motak: naturalatik kopiatutakoak, 

asmatutakoak, sormenezkoak…

Gaiak: bodegoaik, giza irudia, erretratoak, 

naturako elementuak, ilustrazioa, 

perspektibak…

Teknikak: grafitoa, ikatz ziria, tintak, kretak, 

akuarelak…



IKUS-ENTZUNEZKO KULTURA I

Lehenengo ikasturtean, ikasleak  ikus-entzunezko  baliabideak 

eta hizkuntzaren garapena aztertuko ditu, 

irudi finkoaren eta 

mugimenduzko 

irudiaren funtzio eta 

ezaugarriak aztertu eta  

ikus entzunezko 

narrazio errazak 

sortzeko helburuarekin.



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.



ARTE LANTEGIAK 

Arlo honetan, proiektu 

ezberdinen bidez, ikasleak 

ondorengo teknikak 

ezagutu, praktikatu eta 

adierazpen tresna bezala 

erabiliko ditu: zeramika, 

horma-irudiak, mosaikoak, 

teknika grafikoak…



MARRAZKETA TEKNIKOA I

Edukiak:

Geometria laua.

Errepresentazio Sistemak:

• Sistema Diedrikoa. Teoria. 

Bistak.

• Sistema axonometrikoa. 

Isometriko eta Cavalieri 

Perspektibak.

Akotazioa eta Normalizazioa.

Helburua: Geometrian trazadurak eta problemak ebazten jakitea, eta marrazketa 

teknikoan, errepresentazio tresna bezala, trebatzea.

Marrazketa Teknikoko lengoaia unibertsala da eta disziplina ezberdinetan 

erabiltzen da, besteak beste, ingeniaritza, barne dekorazioa, diseinua, arkitektura, 

mekanika, artea...





Hauek dira Arte Batxilergo 2. mailako irakasgaiak:

ENBORREZKOAK: 

- Gaztelania eta Literatura I (4 ordu)

- Euskal Hizkuntza eta Literatura I (4)

- Ingelesa 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 dugu. 

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.



Aipatu den bezala, modalitateko arlo hauetaz
gain, 2. mailako hautazkoen artean, 
Marrazketa Teknikoa II eta Irudia eta Soinua
irakasgaiak eskeintzen dira ere.


