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DESKRIBAPENA
Plastika eta Ikus-Hezkuntza ikasgaia derrigorrezkoa da.
Astean bi saioko ikasgaia da. Ikasgaia gela arruntean eta plastika gelan landuko da.
HELBURU OROKORRAK (IKUS WEBGUNEA)

Mintegiko programazio didaktikoan ikusgai. BON
GAITASUNAK
1
1

Hizkuntza gaitasuna

2

Gaitasun matematikoa eta zientzia eta teknologietako oinarrizko gaitasunak.

3

Gaitasun digitala.

4

Ikasten ikastea.

5

Herritaratzeko eta gizarteratzeko gaitasunak.

6

Ekimenerako eta ekintzaile izateko gaitasuna.

8

Kontzientzia eta kultura adierazpenak.

1.ebaluazioa
1.

x

EDUKIEN DENBORALIZAZIOA
2.ebaluazioa
3. UNITATEA:ERREFERENTZI ARTISTIKOAK:
KONPOSIZIOA, BERE OSAGAIAK ETA KOLOREA
PROIEKTUA: PAPERETIK HIRU DIMENTSIOETARA IGARO.

Irudimena eta sormena suztatzeko ariketak

Puntua, lerroa, planoa eta ehundurak Konposizio abstraktua

Irudi irakurketa, publizitatea eta Kollagea

Konposizioa. Ehundura, kolorea, argia, formak. Arloarekin
zerikusia duen terminologia

2.

UNITATEA: ESPAZIOA ETA
BOLUMENAREN
PERTZEPZIOA
Altzari baten diseinua

Sistema Diedrikoa. Piezen perspektibak
emanda bistak marraztea
Sistema Axonometriko Isometrikoa. Piezen
bistetatik habiaturik, perspektiban eraikitzea

x

x

x

PROIEKTUA: IRUDI KORPORATIBO BAT
SORTZEA

Ikus-pertzepzioa

4

x

UNITATEA:IRUDIA

Kartela

UNITATEAK
2
3

Eskala kromatikoak eta ñabardurak
kolorearen ezaugarriak: asetasuna, tonua, argitasuna. Koloreen
arteko harmoniak, kontrasteak
Margotzeko Teknikak : tenpera, errotulagailua, arkatzak, argizariak
Ilustrazioa

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3.ebaluazioa
4. UNITATEA:
IKUS-ENTZUNEZKO ETA
MULTIMEDIA INGURUA
PROIEKTUA: IRAGARKI BAT EGIN
Zinea eta komiki hizkeraren inguruko teoria
Irudia mugimenduan. Animazioa,
Stop Motion teknikaren hastapenak

METODOLOGIA
1. Proiektuka egingo dugu lan, ebaluazio bakoitzean proiektu nagusi bat izango dute eta ariketa txikiak egiten
joango dira helburua lortu ahal izateko. Irakasleak gaia azalduko du eta adibide praktikoak ikusiko ditugu.
2. Gaia barneratzeko ariketa txikiak egingo dituzu.
3. Gaia menperatzen duzun jakiteko ariketa praktikoa egingo duzu gelan.
4. Lana entregatu irakasleak ezarritako egunean kalifikatu dezan.

EBALUAZIO SISTEMA
EBALUATZEKO IRIZPIDEAK/ ESTANDAR EBALUAGARRIAK (IKUS WEBGUNEA)
Mintegiko programazio didaktikoan ikusgai. BON
EBALUATZEKO PROZEDURAK, BALIABIDEAK EDO TRESNAK
Ebaluatzeko tresnak:
1) Ebaluaketa bakoitzean egindako lan praktikoak.
2) Proiektuak.
3) Jarrera.

Jarduera bakoitza ariketa proposamenaren bidez
aurkeztuko zaizu,argi izan dezazun helburu dituen, nola
egin, zein material eta zenbat denbora duzun bukatzeko.
Irakasleak entrega datak jarriko ditu. Egun bat berandu
entregatzeak puntu baten jaitsiera ekarriko du,
atzerapena
handiagoa
bada
epez
kanpo
entregatutakoak berreskurapen trataera jasoko du.
(gehienez 5)
Jarduerak berreskuratzeko aukera izango duzu 15
egunetako epearen barruan.
Ikasgaia gainditzeko, landutako jarduera guztiak aurkeztuak Jarrera kontuan hartuko dugu ebaluaketako
behar dira.
kalifikazioan: erakutsitako interesa, ahalegintze maila,
talde lanetako partehartzea, ikaskide eta irakaslearekiko
errespetua, materiala zaintzea,...
Lanerako beharko duzun materiala egunero ekartzea
ezinbestekoa da, behin eta berriz ahazteak interes
faltaren erakusgai hartzen dira.
-Ebaluaketako nota eskatutako lanen eta jarreraren
KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK
batazbestekoa izango da. Gainditu gabe dauden lanak
gutxieneko 3,5 izan beharko dute batazbestekoa
egiteko.
KALIFIKAZIOEN BALIO
PORTZENTUALA

Lan praktikoak
%75

BERRESKURAPEN SISTEMA

Jarrera
%25

Ebaluazioa gainditzeko:
Lanak: berregin akatsak zuzenduta eta epe baten buruan eman. Gehienez 5eko nota lortu ahal da.
-OHIKO DEIALDIAN ikasgaia gainditzeko, ikasturtean zehar egin diren lan guztiak aurkeztu behar dira.
Azterketa Globala kurtsoan landutako gaien inguruan izanen da; Azterketa egiteko ariketa guztiak entregatu beharko
dira. Ebaluazio bat suspenditurik izan ez gero bakarrik ebaluazio hori berreskuratu beharko da, 2 baldin badira
azterketa globala egingo da. Azterketako gehieneko nota 5a izango da.
-Ohiko deialdian gainditzen ez baduzue, Ohiz Kanpoko Azterketa egin beharko duzue. Honetan, azterketa egiteaz
aparte, irakasleak errekuperatzeko emandako ariketak eginda emanen duzue.
Azken nota honela sortuko da:
%70 kurtsoan egindako lanen nota eta %30 azterketaren nota, beraz, lanen eta azterketaren batez bestekoa. Beti ere
atal bakoitza gainditu bada.
Ohiz kanpoko deialdian nahitaezkoa da azterketara aurkeztea. Ohiz kanpoko deialdiko nota gehienez ere 5ekoa izan
daiteke.

MATERIALAK
Hauek dira ikasturtean zehar egunero beharko dituzun materialak:
Apunteak
Eskuaira eta Kartaboia,Erregela eta Konpasa
Pilot beltza
3H eta HB arkatzak
Koloretako arkatzak
Errotulagailuak (Irakasleak adieraziko dizu noiz erosi behar dituzten)
OHARRA: Hau guztia hasierako plangintza da, malgutasunez jarraituko dena. Ikasturtean zehar ikusten bada
komeni dela zerbait aldatzea, zilegi litzateke.

