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Irakaslea Andoni Salegi Garate Maila 1 BATX Ikasturtea 2021/2022
IKASGAIAREN EZAUGARRIAK MAILA HONETAN

Egiteko latza da artea zer den eta haren funtsezko elementuak zein diren arakatzea;
hainbeste ñabardura eta ikuspegi desberdin dituenez, noski pertsona bakoitzak bere balioak
ezartzen ditu azkenik, arte sorkuntzak bere bizian betetzen duen lekuaz. Norbanako
bakoitzak, bere bizitzako une desberdinetan, irizpide pertsonal eta bakarrak ezartzen ditu
gustatzen zaionaz eta ez zaionaz artelan moduan katalogatzen den sorkari batean.
Heziketaren eremuan gaude, eta hartan garatu beharreko edukiak eta prozedurak
subjektibotasun pertsonal erabatekoenaren barnean daude kokaturik.

Horrela ikusirik, zaila da ezartzea zer irakatsi behar den artearen gainean, eta bereziki, zer
ikasi behar duten gure batxilerrek artea zer den eta arteak etorkizuneko heziketa
pertsonalean zer ekarriko dien mahai gainean ezartzen delarik. Prozeduran irizpide
zientifikoa aplikatuz, ez dirudi burugabekeria iraganari begiratzea eta bere garaian izan
ziren sorkari plastiko garrantzitsuenak eta haien ekarpena baloratzea gure aitzinetik izan
ziren herri eta kulturen sormenaren historian. Gisa hartara, aurrekoa ezagututa, hobeki
balora daiteke egungoa. Ikaslea kultur oinarriaz hornitzeak laguntzen du haren ikusmoldea
hobetzen, denboraren joanean zer hartu den artelantzat, eta horrek aukera ematen
eztabaida liluragarri honen gaineko ikuspegi pertsonala hobetzera. Erran nahi baita, xede
nagusia da lehenagoko kultur objektuak aurkeztea, eta horiek baloratzea eta ezagutzea,
gero ezarri ahal izateko norberaren iritziaren oinarriak arte sorkuntza zer den, ezagutzen
zimendu ahalik eta sendoenean oinarriturik.

Covid19 dela eta bizi dugun egoera aldakor honetan, Hezkuntza Departamentuak lan
egiteko lau egoera ezberdin antzeman ditu. Lauak Kontingentzia Plana izena daraman
dokumentuan azaltzen dira.

Lehenengo bi egoeretan, aurrez aurreko irakaskuntza bermatuko da.

Hirugarren egoeran, erdiz aurrez aurreko irakaskuntza bermatuko da.

Laugarren egoera, aurrez aurreko irakaskuntza ez da egongo, eta etxetik lan egin beharko
da.

Lehenengo bi egoerak gure ikasgaiari dagokionez, ez du desberdintasunik eta eskutan
duzun testu honen arabera lan egingo dugu.

Hirugarren zein laugarren egoeretan sartzen bagara, abian jarriko da ikastetxeko Arreta
ez-Presentzialaren Plana.

OINARRIZKO GAITASUNAK                                                          UNITATEAK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1) Hizkuntza komunikazioa. x x x x x x x x x x

2) Matematika gaitasuna eta zientzia eta
teknologiako oinarrizko gaitasunak.
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https://docs.google.com/document/d/1DDJFs6LWExkzQGlForNbyNAlj-TF7CdxbO_0LdMxkpA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uYzPugXK1Q2PtcO7xsiBVk5prdQiXHO_sA6qJfYtJeA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uYzPugXK1Q2PtcO7xsiBVk5prdQiXHO_sA6qJfYtJeA/edit?usp=sharing


3) Gaitasun digitala. x x x x x x x x x x

4) Ikasten ikastea x x x x x x x x x x

5) Gaitasun sozial eta zibikoak. x x x x x x x x x x

6) Ekimena eta ekintzailetza.

7) Kontzientzia eta adierazpen kulturalak. x x x x x x x x x x

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

EDUKIAK

BATX CURRICULUMA

- SARRERA: ARTEA ETA EDERTASUNA.
- IRUDI ARTISTIKOEN JATORRIA (HISTORIAURREA).
- AINTZINAKO KULTURA HANDIAK: EGIPTO. MESOPOTAMIA ETA PERSIA. TXINA. -
EUROPAREN JATORRIA: GREZIA.
- MENDEBALDEKO INPERIOA: ERROMA.
- AURRE-ERROMANIKOA ETA ISLAMIARRA.
- ERROMANIKOA.
- GOTIKOA.
- ERRENAZIMENDUA.
- BARROKOA ETA ROKOKOA.
- NEOKLASIZISMOA.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK eta ESTANDAR EBALUAGARRIAK

BATX CURRICULUMA

UNITATEAK ETA DENBORALIZAZIOA

1. Ebaluazioa 2. Ebaluazioa 3. Ebaluazioa
Ordu

ak Unitateak Ordu
ak Unitateak Ordu

ak Unitateak

2 SARRERA 12 5-AURREERROMANIKOA
ETA ISLAMIARRA 11 8- ERRENAZIMENTUA

6
1- IRUDI
ARTISTIKOAREN
JATORRIA
(HISTORIAURREA)

9 6- ERROMANIKOA 11 9- BARROKOA ETA
ROKOKOA

6 2- AINTZINAKO
KULTURA HANDIAK

9 7- GOTIKOA 8 10- NEOKLASIZISMOA

6 3- EUROPAREN
JATORRIA: GREZIA

6 4- MENDEBALDEKO
INPERIOA: ERROMA
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https://drive.google.com/file/d/1hEVA1poH3XKlAad_srruo8x5gD-AeBq_/view
https://drive.google.com/file/d/1hEVA1poH3XKlAad_srruo8x5gD-AeBq_/view?usp=sharing


METODOLOGIA ETA BALIABIDEAK
Irakasgaiak zama teoriko handia badu ere, alderdi hau beti irudiekin/bideokin lagunduta
joango da, irakasleak eta ikasleek parte hartuko dutelarik. Irakasleak azalpenak emango ditu
eta baita lanak planteatu, bakarka zein taldeka egiteko. Lan hauetako gehienak
etxean/liburutegian egitekoak izango dira Interneteko laguntza ezinbestekoarekin.

EBALUAZIOA ETA ERREKUPERAZIOA

KALIFIKAZIO SISTEMA eta TRESNAK

Ebaluazio bakoitzean notaren %80 azterketak eta bere kasuan lan bereziek osatuko dute.
Lanak, gelakoak zein etxekoak beste %20. Batez bestekoa egin ahal izateko, azterketetan
zein lanetan gutxienez 4 atera behar da. Gelako jarrera negatiboak beherako eragina
izango du notan (azterketetan lortzen den puntuazioari aplikatuko zaio).

Ebaluazio guztiak gainditu behar dira ikasturtea gainditu ahal izateko.

Sakeleko telefonoa debekatuta dagoenez, irakasleak jaso behar izanez gero, puntu bat
kenduko zaio ikasleari ebaluazioko notan.

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 nota Educako boletineko notarekin
edo borobildu aurreko notarekin, bietatik altuenarekin kalkulatuko da, ikaslearen alde. Horren
ondoren aurreko borobiltze irizpidea erabiliko da.

ERREKUPERAZIO SISTEMA

Ebaluazio bakoitza gainditzen ez dutenek berreskurapen azterketa egin beharko dute. Honen
nota gehienez 5 izango da. Ikasturte amaieran ebaluazio guztiak gaindituak egongo dira edo
gutxienez 4tik gorako nota (berreskurapena egin ondoren) izan behar dute batez bestekoa
egiteko. Nahikotasunean ere, berreskuratu beharreko ataletan, gehienez ere 5 atera daiteke,
baina urtean zehar gainditutako lan/azterketen notak batazbestekorako errespetatu eginen dira.
Nahikotasuna gainditzen ez duten ikasleek Ez-ohiko azterketa egin behar izango dute,honetan
ikasturte osoa sartuko da eta kontuan hartuz azterketa honetan edukien gutxienekoetara joko
dela bere nota honako modu honetan kalkulatukoa da:

5-tatik 6,5 bitarte = 5

6,6-tik 8,5 bitarte = 6

8,6-tik 10 bitarete = 7
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KANPOKO EBALUAZIOA
Ez dagokio
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