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IKASGAIAREN EZAUGARRIAK MAILA HONETAN

Kontingentzia Plana eta Arreta ez-Presentzialaren Plana ikastetxeko web orrialdean
argitaratuko dira.

OINARRIZKO GAITASUNAK UNITATEAK

1 2 3 4

1) Hizkuntza komunikazioa. x 1

2) Matematika gaitasuna eta zientzia eta
teknologiako  oinarrizko gaitasunak.

x x

3) Gaitasun digitala.

4) Ikasten ikastea x x x x

5) Gaitasun sozial eta zibikoak. x x

6) Ekimena eta ekintzailetza. x x x x

7) Kontzientzia eta adierazpen kulturalak. x x x x

ETAPAKO HELBURU OROKORRAK

Batxilergoa: https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2015/127/1

EDUKIAK

BATX CURRICULUMA

EBALUAZIO IRIZPIDEAK eta ESTANDAR EBALUAGARRIAK

BATX CURRICULUMA

UNITATEAK ETA DENBORALIZAZIOA

1. Ebaluazioa 2. Ebaluazioa 3. Ebaluazioa

Unitateak Unitateak Unitateak

1-Kolorea 2-. Mosaikoa 3-. Produktuaren
diseinua: Zeramika

2-. Mosaikoa 3-. Produktuaren
diseinua: Zeramika

4-. Interbentzioa

OHARRA: Edukien denboralizazioan aldaketak egon daitezke.
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METODOLOGIA ETA BALIABIDEAK

Ikasgai honen edukiak prozedurari dagozkio kontzeptuei baino gehiago, ikasgai praktikoa
da, nahiz eta idatzizko  lanak egin beharko diren. Aukeragaia da.
∙ Metodologia aktiboa: ikasleen esperientzietan oinarritua, ikasleak izan behar dira beren

ikaste-prozesuaren  protagonistak, teknika grafiko-plastikoei dagozkienak, euskarriak,
materialak, tresnak eta prozeduren saiakuntzak eginez eta horietan trebetasuna lortuz.

∙ Metodologia parte hartzailea: Talde lanetan eta talde osoko eztabaidetan parte hartuz.
∙ Metodologia ikertzailea: Ikasleak pinturaren hainbat aplikazio behatzeko eta ikertzeko
testuinguruetan sartzen  dira; honela ezaguerak eta trebetasunak bereganatzen dituzte.

BALIABIDEAK
• Gela.- PLASTIKA GELA, ordenagailua, proiektorea, kalkorako makina, torkuluak, labea,
garbiketarako zonaldea, argazki kamera, tripodea.

• Apunteak, fotokopien bidez emango dira, eta Ikasgela birtuala.
∙ Materialak: Tenperak, Akrilikoak, pintzelak, koloretako arkatzak, erregelak, kola,
guraizeak, ezabagoma, buztina, engobea, esmalteak…

EBALUAZIOA ETA ERREKUPERAZIOA

EBALUATZEKO PROZEDURAK, BALIABIDEAK EDO TRESNAK
Egiten diren jarduera bakoitzari emanen zaion balioa ondoko hau izanen da:

Lanak: % 80
Jarrera: % 20

-Jarduerak gelan egin behar dira. Salbuespenak salbuespen (gaixotasuna dela eta, edo beste
arrazoiengatik, betiere  justifikatuta).

-Jarduera guztiak ebaluaketako notan ez dute pisu bera izango.

-Ebaluazioko jarduerak ezinbestekoak dira egitea, eta entregatzea. Lan bakoitzak bere
emateko epea izanen du. Beranduago emateak notaren jaitsiera ekarriko du.

-Ebaluaketako jardueren artean batez bestekoa egiteko lanetan gutxieneko 4 bat eskatuko

da.

-Ebaluaketa bakoitzaren bukaeran, ikasgaia ez bada gainditzen, errekuperatzeko aukera

izango da 15 egunetako  epean.

-Bigarren eta hirugarren ebaluazioak gainditzeko aurreko ebaluazioak gaindituta izan behar

dituzue.

-Ikasgaia gainditzeko gutxienez saioen %80etara etorri beharko da. Honetarako ez dira

bereiztuko hutsegite justifikatu ( justifikazio ofizialak izan ezik) eta ez justifikatuen artean.

-Jarrera: Euskara komunikazio-tresna bat da institutuan; ez erabiltzeak jarrera-notaren

jaistea ekarriko du.

-Gelako eta ikaskideen materiala ez zaintzea, gela garbitu gabe uztea, deus ere egin gabe

egotea eta beste jarrera  desegokiak ere kontuan hartuko ditugu jarrerako notan.
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-Bukaerako nota hiru ebaluazioen arteko bataz bestekoa izanen da. Beti ere gutxieneko 4 bat
lortzen bada ebaluazio  bakoitzean.

-Kurtsoa gainditzeko lan guztiak egin eta entregatu behar dira.

ZUZENKETA IRIZPIDEAK ETA GUTXIENEKOAK

Ebaluazioko nota jartzeko, borobiltze matematiko arrunta erabiliko da:
- Lehen hamartarra 1, 2, 3 edo 4 bada: unitatea bere horretan mantentzen da.
- Lehen hamartarra 5, 6, 7, 8 edo 9 bada: unitateari 1 gehitzen zaio. Arau hau ez da
aplikatuko 4,5-5 tartean, hau da, gainditzeko baldintza 5era iristea da.

Ikasturte bukaerako nota kalkulatzeko, ebaluazio bakoitzeko borobildu gabeko
notarekin  kalkulatuko da, eta ondoren aurreko borobiltze irizpidea erabiliko da.

ERREKUPERAZIO SISTEMA

-Ebaluazioa gainditzen ez baduzue lanaren bat ez emateagatik, hurrengo ebaluazioaren

lehen hamabost egunetan emanen diozue irakasleari eta lanari berreskurapen trataera

emango zaio. Data hau baino beranduago ez dugu lanik jasoko, kasu honetan, irakasleak

eskatuko dio ikasleari beste antzeko lan bat emateko epe labur batean. Prozedura bera

erabiliko dugu gainditu gabeko lanekin Nahikotasun deialdian eta Ez-Ohiko  deialdian.

-Jarrerako nota kontuan hartuko da nahikotasuneko bi deialdietan.

OHARRA: Hau guztia hasierako plangintza da, malgutasunez jarraituko dena. Ikasturtean zehar ikusten bada
komeni  dela zerbait aldatzea, zilegi litzateke.

KANPOKO EBALUAZIOA
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