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Irakaslea Belen Flamarique Maila 1. Batxilergoa Ikasturtea 2021/2022

IKASGAIAREN EZAUGARRIAK MAILA HONETAN
Kontingentzia Plana
Arreta ez-Presentzialaren Plana.

Bolumena irakasgai gehien bat praktikoa da, eskultura eta eskultura-prozesua ulertzeko oinarrizko nozio

batzuk ematen dituena, hau da, Artearen Historian zehar eskultura bere etapa desberdinetan estimatzea,

eskultura modernoaren kontzeptuak azpimarratuz, aldez aurretik arrotzagoa izaten dena, adibidez: espazio hutsa

konposatzeko elementu gisa erabiltzea, edo sintesia, abstrakziorako elementu garrantzitsu gisa.

Ikasleek beren sormena eta hiru dimentsioetako problemak konpontzeko gaitasunak lantzen dituzte,

beren eskulturak eginez, eta, aldi berean, egiten ari direnari buruzko gogoeta teorikoa egiteko eskatzen zaie,

ikasitakoa barneratzen dutela bermatzeko.

OINARRIZKO GAITASUNAK UNITATEAK

1) Hizkuntza komunikazioa. 1 2 3 4 5 6 7

2) Matematika gaitasuna eta zientzia eta teknologiako oinarrizko gaitasunak. 1 2 6 7

3) Gaitasun digitala. 1 2 5 6 7

4) Ikasten ikastea. 1 2 3 4 5 6 7

5) Gaitasun sozial eta zibikoak. 1 2 3 4 5 6 7

6) Ekimena eta ekintzailetza. 1 2 5 6 7

7) Kontzientzia eta adierazpen kulturalak. 1 2 3 4 5 6 7

 
ETAPAKO HELBURU OROKORRAK

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

EDUKIAK

BATX CURRICULUMA
1. EHUNDURAK. Azalaren ezaugarriak eta ehundura adierazteko ahalbide bezala.

2. ERAIKUNTZA TEKNIKAK. PLANOTIK BOLUMENERA. ESTRUSIOA. Altuera, forma eta inklinazio

ezberdineko planoen bidez bolumena sortu. Koadro kubista edo kolore lauaz eginiko irudi batetik abiatuta

erliebe tridimentsionala sortu.

3. ERREPRODUZIO TEKNIKAK. HUSTUKETA eta MOLDEAKETA. Molde galdua aire zabaleko

teknikaren bidez aurreko unitateko erliebearen eskaiolazko  kopia.

4. MATERIALAREN KOLOREA eta KOLORE APLIKATUAK: PATINAK. Erliebe kubistaren eskaiolazko

kopiari burni itxura ematen dion patina eman.

5. BOLUMEN EXENTUA. HUTSA: konposizio elementu bezala. Mukulu biribiliko eskultura egin forma ahurrak,
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ganbilak eta hutsa erabiliz.

6. BOLUMEN EXENTUA, GIZA IRUDIA MODU ERREALISTAN. “Galata Morente” eskultura klasikoaren

kopia errealista buztinez.

7. BOLUMEN EXENTUA, IKONIZITATE MAILAK GIZA IRUDIAREN SINTESIAn. Aurreko eskulturaren

errepresentazio/interpretazio ez errealista: formen eraldaketa eta sintesia landu edozein materiala

erabiliz.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK eta ESTANDAR EBALUAGARRIAK

BATX CURRICULUMA

UNITATEAK ETA DENBORALIZAZIOA

1. ebaluazioa 2. ebaluazioa 3. ebaluazioa

ORD. Unitateak ORD. Unitateak ORD. Unitateak
17 EHUNDURAK. Azalaren ezaugarriak

eta ehundura espresatzeko baliabide

bezala.

9 HUSTUKETA ETA MOLDEAKETA. 18 BOLUMEN EXENTUA. GIZA IRUDIA.

Natura eredu/Naturako formen

analisia/giza irudia modu errealistan

irudikatu.

14 ERAIKUNTZA TEKNIKAK: Altuera

eta forma ezberdineko planoen bidez

erliebea edo bolumena sortu.

AKABERAKO TEKNIKAK

8 MATERIALAREN KOLOREA, KOLORE

APLIKATUA: PATINAK. Patinak eta

polikromiak.

13 BOLUMEN EXENTUA. GIZA

IRUDIAREN SINTESIA. Errealitatea eta

abstrakzioa. Irudikapenaren

ikonizitate-mailak: aurkezpena

(ready-made), interpretazio errealista,

formen sintetizazioa, eskematizazioa.

13 BOLUMEN EXENTUA: HUTSA:

KONPOSIZIO-ELEMENTU GISA.

GAINAZAL LAUAK ETA KURBATUAK:

AHURTASUNA, GANBILTASUNA.

Formaren bidezko eragiketa

espekulatiboak: hutsunedun formak

maneiatzea. Ebaketak, lekualdaketak eta

orientazio aldaketak.

2 BOLUMEN EXENTUA. GIZA
IRUDIA. Natura eredu/Naturako
formen analisia/giza irudia modu
errealistan irudikatu

31 32 31

METODOLOGIA ETA BALIABIDEAK
Eguneroko metodologiari dagokionez unitate berrien hasieran aurkezpen audiobisuala eginen da non eta azalduko dira kontzetu berriak , bai  ariketaren

helburuak eta pausuak  zein beste ikasturte batzuetako ikasleen lanak, adibide gisa,  eta baita zenbait artelan erlazionatuta. Modu honetan eskultura

garaikideari hurbilketa ere ahalbidetzen dugu.Hurbilketa honetan, emakume artistei ikusgarritasun berezia ematen saiatzen gara.

Gelan emandako teoría gehi interesgarritzat jotzen dugun material osagarri guztia ikasgela birtualean jarriko dugu. Guzti honetarako gelako proiektorea

eta interneterako konexioa ditugu baliabide.

Aurkezpenaren ondoren ikasleari egun batzuk norbere etxean hausnarketa egiteko eta proposamen berriaren inguruko ideiak biltzeko denbora ematen

zaio, bitartean gelan aurreko proposamena bukatzen aritzen da eta amaitzen duenean lan berriaren atal praktikoari ekiten dio eta orduan irakasleak

aholkuak eta zuzenketak ematen aritzen da. Cromebooka gelan badu alde teorikoa egiten has daiteke, baina lan gehiena etxean bere kabuz egitekoa

da.

Ebaluazio bakoitzean behin ere lan teoriko bat eskatzen zaio unitatearen gaian sakontzera behartzeko eta baita egindako lan praktiko zein terikoari

buruzko ezinbesteko ausnarketa egiteko ere bai.

Gela taller baten odukoa da eta hau dela eta txukuntasuna eta garbitasuna ezinbestekoak direnez horren kontrola ere eramaten da.

GELAN EMANDAKO UNITATE GUZTIEN INGURUKO IKUS-ENTZUNEZKO MATERIALA (AURKEZPENAK, BIDEO ETA IRUDI ERLAZIONATUAK,

ARTISTA ERLAZIONATUAK eta GELAN EMANDAKO  DOKUMENTAZIO GUZTIA) ARLOARI DAGOKION IKASGELA DIGITALEAN (CLASSROOM)

IKUSGAI EGONEN DA eta IKASLEEN LAN TEORIKOAK ERE PLATAFORMA HORREN BIDEZ ENTREGATUKO DIRA.

COVID 19 GAITZAK ERAGINDAKO EGOERA HONETAN METODOLOGIA HONEK EGOKITZAPENAK IZAN DITZAKE.
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EBALUAZIOA ETA ERREKUPERAZIOA

KALIFIKAZIO SISTEMA eta TRESNAK
ZUZENKETA IRIZPIDEAK ETA GUTXIENEKOAK

Euskara komunikazio-tresna da institutuan.Beraz, ez erabiltzeak penalizazioa suposatuko du. Era berean ortografia edota

adierazpen akats larriak penalizatuko dira.

Irakasgaia praktikoa den neurrian, klasera %20 ez etortzeak ebaluazio jarraiaren eskubidea galtzea ekarriko du, salbuespenak

salbuespen. Kopurua bai hutsegite justifikatuak bai justifikatu gabeen batuketa eginez aterako da.

Ebaluazioak ez du kontuan hartzen bakarrik gai bakoitzean proposatu ariketen aurkezpena, baizik eta lan hoietara bideratzen

zaituen prozesu osoa, hau da, denbora, materialak eta baliabideen aprobetxamendua, zirriborroak, frogak, saiatze okerrak, e.a.

Gainditzen ahal izateko denboraldiko lan guztiak aurkeztea ezinbestekoa izanen da, ebaluazio bakoitzeko nota ezberdinen

batazbestekoa 5 izan  behar da eta ariketa bakoitzean batazbestekoa egiten ahal izateko gutxienekoa 4 izanen da

● Gelako denboraren aprobetxamenduari dagokionez egunero kontrola eramango da, irakasleak baloratuko du ordu

horretan egindako lana nahikoa izan den ala ez, eta ariketaren bukaeran, ariketaren balioaren %20 suposatuko du.

● Azken puntuarekin batera azpimarratzen dugu gelako materialaren erabilera zuzena eta gelako garbiketa egitea oso

kontuan hartuko direla.

● Lanak emateko atzerapenak penalizatuko dira:

o Egun bakoitzeko atzerapenak 0,5 puntu gutxiago suposatuko du.

o 6. saiotik aurrera ez dugu lanik zuzenduko, zuzenean berreskurapenaren trataera emango zaio gehienezko nota 5

izanez.

Kontzeptuak aurretik aipatu gaitegikoak dira. Irakasleak antzemango du hauek benetan barneratuak izan direnentz, agindu

iharduerak burutzen direnean, lanetan eta lanei buruzko iruzkinetan eta noiz edo noiz ahozko edo idatzizko frogen bidez.

Borobiltzea:
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.

Ariketa bakoitzaren balioa ebaluazio bakoitzean

1.Ebaluazioa: "Ehundurak" eta "Erliebe kubista Estrusionatua"
Xafla Txikiak  %15 Iruzkina %20 Xafla Handia %15 Argazkiak %15 Erliebe kubista %35

2.Ebaluazioa: "Moldeaketa eta Hustuketa" "Patinak" "Espazio hutsa, konposizio elementu gisa"
Patina %20 Moldeaketa-Hustuketa %20 Hutsari buruzko eskultura %30 Eskulturari buruzko iruzkina %30

3.Ebaluazioa: "Ikonizitate mailak: Giza-irudiaren errepresentazio errealista eta laburtua"
Gizairudia (Ikonizitate maila

altuan) %40

Gizairudiaren interpretazioa (ikonizitate maila

baxuan)%35

Ikonizitate mailak iruzkina % 25

Jarrera, interesa, materialaren trataera , tresnen ardura eta euskararen erabilera kontuan hartuko ditugu gehienez 1,5 puntuko

balioa emanen diogula.

Ezinbestekoa izan da lan guztiak ematea eta batazbestekoa egiten ahal izateko lan bakoitzean gutxieneko nota 4 izanen da.

Gutxieneko nota hori eskuratzeko ikaslearengatik garapena eta ahalegina antzeman beharra dira, bai unitate bakoitzean zehar

baita ikasturtean zehar ere bai. Bere hasierako maila eta bukaerakoa ez daitezke berdinak izan.

Bukaerako emaitzetan honako hau izanen da ebaluaketa bakoitzeko balioa:

1. Ebaluaketa %25 2. Ebaluaketa %35 3. Ebaluaketa %40

ERREKUPERAZIO SISTEMA
Berreskuratzeko modua:
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Ahal den guztietan gainditu gabeko ariketaren edukiak ondorengo ariketen edukiekin sartzen saiatuko gara, modu honetan hurrengo

ariketa gaindituz gero aurrekoa ere gaindituko luke. Hau ezinezkoa denean ariketa bereziak planteiatuko ditugu edota

suspenditutakoaren errepikapena. Ebaluzioko nota, gutxienez, 5 baldin bada nahiz eta lanen batean edo gehiagotan 4 izan, ez du

berreskuratu behar izango.

Ohiko eta ez ohiko deialdien kasuan ikasturtean zehar aurkeztu ez dituen lanak edota ez gainditutakoak errepikatuak aurkeztu

beharko ditu eta horretaz gain azterketaren egunean ordu ta erdi batean egiteko moduko ariketa-azterketa planteilatuko

diogu.

OHARRA: Hau guztia hasierako plangintza da, malgutasunez jarraituko dena. Ikasturtean zehar COVID 19K eragindako egoeraren

arabera ikusten bada komeni dela zerbait aldatzea, zilegi litzateke.
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