
BATXILERGO 1. MARRAZKETA ARTISTIKOA I IRAKASGAIAREN
PROGRAMAZIOREN LABURPENA

Irakaslea ITZIAR FAGOAGA Maila BATX 1 Ikasturtea 2021-2022
IKASGAIAREN EZAUGARRIAK MAILA HONETAN

Arte Batxilergoko 1. mailako modalitateko derrigorrezko irakasgaia, bigarren mailan, modalitateko
derrigorrezko irakasgai bezala ere, jarraipena izanen duena. Arloa astean lau orduz irakasten da.

Kontingentzia Plana
Arreta ez-Presentzialaren Plana.

OINARRIZKO GAITASUNAK                                                          UNITATEAK
1) Hizkuntza komunikazioa. 1 2 3 4 5 6 7 8

2) Matematika gaitasuna eta zientzia eta
teknologiako oinarrizko gaitasunak. 2 3 5 7

3) Gaitasun digitala. 2 4 5 6 7 8

4) Ikasten ikastea 2 3 4 5 6 7 8

5) Gaitasun sozial eta zibikoak. 1 5 6 8

6) Ekimena eta ekintzailetza. 2 3 4 5 6 7 8

7) Kontzientzia eta adierazpen kulturalak. 1 2 5 6 7 8

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

EDUKIAK
BATX CURRICULUMA

Hauek dira curriculumeko bost multzoak: 1–Marrazketa tresna gisa, 2–Lerroa eta forma,
3–Konposizioa eta haren oinarriak, 4–Argia. Argi-iluna eta testura, 5–Kolorea.

Multzo hauek ez dira ikasturtean zehar modu sekuentzialean garatzen, baizik eta haien artean
nahasturik. Bost multzoak, ondoren jartzen diren zortzi unitateetan lantzen dira ikasturtean zehar.

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
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1- Marrazketa artistikoaren oinarri
teorikoa:
Marrazketa artistikoa historian zehar.
Marrazketa artistikoko teknikak eta
materialak.
Ikus- lengoaiaren teoria: Puntua,
lerroa, forma, argia, ehundura,
kolorea, konposizioa.
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4- Ehundurak. Tintaren
teknika.
5- Giza irudia eta
erretratua. Arkatza eta
sanginaren teknika.
6- Ilustrazioa. Kolorea.
Sormenezko eta
buruzko marrazkia.
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Bigarren unitateko natura hil
bat kretaz egingo da.

7- Paisaia eta perspektiba.

8- Marrazki subjektiboa
eta collagea.
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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://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2015/127/1
https://drive.google.com/file/d/1hEVA1poH3XKlAad_srruo8x5gD-AeBq_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hEVA1poH3XKlAad_srruo8x5gD-AeBq_/view?usp=sharing
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2- Natura hilak. objektuak, forma
geometrikoak eta forma organikoak.
Arkatza eta ikatz ziriaren teknika.
Mayer metodoa. Konposizioa.
Proportzioak. Kaxatzea. Argi-itzalak.
3- Marrazten ikasteko Betty
Edwards-en metodoa. Naturaletik
marraztea.

Ikonizitate maila.

44
(hasierako ariketak kontutan hartuta)

42 42

Posible da ikasturtean zehar materiaren bati lehentasuna emateagatik edota denbora faltarengatik,
unitateren baten denboralizazioa aldatzea edota ez ematea.

METODOLOGIA ETA BALIABIDEAK
Bereziki irakasgairako hornitua dagoen marrazketa artistikoko gelan ematen da. Materiaren apunteak
eta zenbait ariketen proposamenak Classroom plataforma digitalaren bidez ere emango dira. Hau ere,
ikasleek zenbait lan aurkezteko erabiliko da.
Jarduera motak:
- Unitate Didaktiko eta gai bakoitzaren hasieran, irakasleak gaiari buruzko azalpenak apunte, irudi edota
aurkezpen digitalen bitartez ematen ditu.
- Lan praktikoak egiteko dagozkien azalpen orokorrak emanen dira. Azalpen hauen bidez, ariketa
egiteko urratsak, zailtasunak eta erabili beharreko teknikak eta materialak analizatuko dira. Ikasleek
lana egiten duten bitartean irakasleak ikasle bakoitzari zuzenketak eginen dizkio.
- Bestela ere, alderaketaren bidezko zuzenketa orokorrak egiten dira. Honetarako, ikasle guztien lanak
ikusi eta amankomunean analizatzen dira (pertsonalizatu gabe), ongi dagoena azpimarratzeko eta
ohikoenak diren akatsak zuzentzeko. Honek ikasleen arteko debatea bultzatzearen helburua du,
materiaren hiztegi propioa erabiltzen ikasiz, eta landutako kontzeptuak eztabaidatzeko aukera
emanez.

- Ikasleak ikasturtean zehar marrazketa artistikoko gai bati buruzko ikerketa-lan bat egin eta ahoz
aurkeztuko du. Horretarako, gaiaren inguruan informazioa interneten bilatuko du, obrak edo artistak
aukeratuko ditu eta, ondoren, ahoz azalduko duen aurkezpen digital batean jasoko ditu.
- Ikasleak ikasturtean zehar berak egindako lanen irudiak (eskaneatuz edo argazkia eginez) aurkezpen
digital batean bilduko ditu.

EBALUAZIOA ETA ERREKUPERAZIOA

KALIFIKAZIO SISTEMA eta TRESNAK edo BALIABIDEAK
Aurkeztutako ariketa praktikoen kalitateak notaren %90a suposatuko du, eta % 10a ikaslearen jarrerak
(lanarekiko eta besteekiko duen jarrera).
-Ikasleak ikasturtean behin, marrazketa artistikoko gai baten ikerketa-lana eta ahozko
aurkezpena egingo du. Lan hau aurkezten duen ebaluazioan, lan praktikoen balioa %80a izango
da, %10a jarrerarena, eta ikerketa-lanarena %10a.
Ebaluazioa gaindituta izateko, lan praktiko bakoitzean, gutxienez, 4 bat izan beharko da eta atal guztien
noten batura 5era iritsiko beharko da. Lanaren batean 4 era iritsiko ez balitz, errepikatu egin beharko
litzateke.
Nota finalerako hiru ebaluazioen bataz bestekoa eginen da, horretarako ebaluazio guztietan 4 bat
gutxienez lortu behar da. Bataz bestekoa 5ekoa edo altuagoa bada, arloa gainditutzat ematen da.
Batezbestekoa ez bada 5era iristen, ebaluazioren batean ez bada 4ra iritsi edo bi ebaluazio
suspenditurik badira, ikaslea Nahikotasun azterketara aurkeztu beharko da.

ZUZENKETA IRIZPIDEAK ETA GUTXIENEKOAK
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-Nota 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.
-Jarreraren nota (%10a), lan praktikoen nota (%90a) gainditua dagoenean bakarrik gehituko zaio.
Jarreran (%10a), ez da bakarrik lan kantitatea kontutan hartzen, baita erakutsitako interesa, ahalegintze
maila, talde-laneko parte hartzea, ikaskide eta irakaslearekiko errespetua, materiala zaindu eta gelara
eramatea eta euskararen erabilera.
- Ikerketa lanaren nota (%10a) lan praktikoak gaindituak daudenean bakarrik gehituko zaio.
-Lan praktikoek %100ean puntuatzeko, ezinbestekoa izango da garaiz ematea. Lan bat, justifikatu gabe,
epetik kanpo, egun batetik aste baterako atzerapenarekin aurkezten bada, puntu 1 jaitsiko zaio. Aste
bat baino gehiagoko atzerapenarekin aurkezten bada, puntu 1 jaitsi eta, gehienez, 5 batekin puntuatuko
da.
- Lanak klasean bertan egin beharko dira eta etxean osatu daitezke bukatzen ez badira, beti ere, gelan
emandako denborari probetxu ateratzen bazaio.
- Berreskurapenak eta gaixotasunak salbuespen, ez da ebaluatuko klasean landu ez den ariketarik.

ERREKUPERAZIO SISTEMA
1) EBALUAZIOAREN BERRESKURAPENA.
Ebaluazio bat gainditu gabe geratzen bada, suspendituriko lanak berreskuratu edo ez aurkeztutakoak
egin beharko dira. Berreskurapenean, lanen bataz bestekoa 5era iristen bada, ebaluazioa
berreskuratuta geratzen da. Berreskuratutako lanetan ez da gelako lana eta jarrera kontutan hartuko,
eta kalifikazioa, gehienez 5ekoa izango da. Ondoren, aurretik gainditutako lanen notarekin bataz
bestekoa egingo da. Ikerketa lana ez da berreskuratuko.
2) NAHIKOTASUN AZTERKETA edo OHIKO DEIALDIA
Ikasturtearen bukaeran hiru ebaluazioen bataz bestekoa ez bada bostera iristen, ebaluazioren batean
ez bada laura iritsi edo bi ebaluazio suspenditurik baditu, ikaslea nahikotasunera edo ekaineko ohiko
deialdira aurkeztu beharko da. Deialdi honetara, ikasturtean zehar suspendituriko edota ez
aurkezturiko lan guztiak entregatu beharko dira. Lan hauek gehienez bost batekin puntuatuko dira, eta
ikasturtean zehar gainditutako lanen notarekin bataz bestekoa egingo da.
Ikasleak, nahiz eta ikasturtea suspenditu, nahikotasunera (ohiko deialdia) aurkeztuko ez balitz,
suspendituriko nota ikasturteko bataz bestekoa izanen litzateke.
3) EZ OHIKO DEIALDIA
Ohiko deialdian bostera iristen ez bada, Ez ohiko azterketara aurkeztu beharko da. Azterketara
aurkezterakoan, ikasturtean zehar ez gainditutako edo ez aurkeztutako lanak eman beharko ditu.
Azterketa honetan, ikasturtean ikusitako edozein teknikarekin loturiko lan praktikoa eta ahozko azalpena
eskatu daiteke
- Lan praktikoen batezbestekoak notaren % 50 ekarriko du eta gainerako %50 azterketak. Notaren
bataz bestekoa egiteko zati bakoitzean 4 bat gutxienez atera beharko du eta bien artean 5era iritsi.
- Arloa suspenditurik izanda ikaslea ez ohiko azterketara aurkeztuko ez balitz, ikasturtean izandako
notak ez lirateke kontutan izanen.
4) EBALUATZEKO ESKUBIDEA HUTSEGITEENGATIK GALTZEA.
Ikasle bat arloko saio kopuruaren %20ra justifikaturik gabe faltatuko balitz, ebaluaziorako eskubidea
galduko luke eta Nahikotasun azterketara (ohiko deialdia) aurkeztu beharko litzateke, honek suposatzen
duen baldintzekin.

KANPOKO EBALUAZIOA
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