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IKASGAIAREN EZAUGARRIAK MAILA HONETAN 
 -Soluzio grafikoak zehaztasun eta objektibotasunez adierazten laguntzen duten gaitasunak 
garatzea. 
-Marrazketa Teknikoak informazioa transmititu eta ulertzeko duen unibertsaltasunaz ohartzea. 
-Marrazketa Teknikoaren oinarriak ezagutu eta ulertzea, haiek diseinu, plano eta produktu 
artistikoen irakurketa eta interpretazioan eta formen irudikapenean aplikatzeko, zenbait arau 
betez, eta teknikako eta arteko arazo geometrikoetarako soluzio arrazoituak emateko, bai planoan 
bai espazioan. 
-Normalizazioa eta konbentzionalismo egokia baloratzea produkzioa eta komunikazioa 
sinplifikatzeko, eta honi izaera unibertsala ematea. 
-Formak ulertu eta irudikatzea, UNE eta ISO arauak kontuan harturik. 
-Marrazketan metodoa eta arrazoiketa bultzatzea, ideia zientifiko teknikoak transmititzeko bide 
gisa. 
-Marrazketa Teknikoaren berariazko tresnak trebetasunez erabiltzea, eta marrazkiaren akabera 
egokia baloratzea, bai eta teknika grafikoek irudikapenean sor ditzaketen hobekuntzak ere. 
-Krokiseko trazadura eta esku-hutsezko marrazketako perspektibak bultzatzea, adierazpen 
grafikoan behar diren trebetasuna eta azkartasuna lortzeko. 
-Espazioa planoarekin erlazionatzea, bolumena planoan interpretatu beharra ulertuz, irudikapen 
sistemen bitartez. 
Derrigorrezko irakasgaia Batxilergoan Arte ibilbidea hartu duten ikasleentzat. 4 ordu astean. 
Irakasgai berria ikasleentzat, baina bigarren mailan jarraipena duena. 
OINARRIZKO GAITASUNAK                                                          UNITATEAK 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

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

2) Matematika gaitasuna eta zientzia eta 
teknologiako oinarrizko gaitasunak. x x x x x x x x x x x x x x x x 

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

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

5) Gaitasun sozial eta zibikoak.                 

6) Ekimena eta ekintzailetza. x x x x x x x x x x x x x x x x 

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

ETAPAKO HELBURU OROKORRAK  
Batxilergoa: https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2015/127/1 
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METODOLOGIA ETA BALIABIDEAK  
● Ikasgaiko edukiak arbelean, proiekzioen bidez, liburuan edota fotokopien bidez azalduko ditu 
irakasleak. Edukiak barneratzeko ariketa praktikoak egin beharko dira bai ikasgelan, baita etxean. 
Ariketa batzuk, irakasleak zehaztutako ariketa batzuk, araututako laminetan aurkeztu beharko 
dituzu. 
● Ebaluaketa amaieran edukiak barneratu diren jakiteko azterketa egingo da. 
Irakasleak ariketetan eta laminetan aurkitzen dituen akatsak zuzenduko ditu eta minimoetara iristen 
ez 
denean, ariketak errepikatzeko aukera izango da. 
● Ez dugu testu libururik erabiliko. Gelan, eskuragai izango da uneoro “Marrazketa Teknikoa” Ed. 
ANAYA HARITZA liburua behar izanezgero. 
● Egunero ikasgelan beharko duzun materiala: Eskuaira eta Kartaboia, Neurtzeko erregela, 
arkatzak, konpasa eta karpeta. 

 
EBALUAZIOA ETA ERREKUPERAZIOA  

 

KALIFIKAZIO SISTEMA eta TRESNAK 
-Ariketa praktikoak (%20) 
Ikasgaiko edukiak menperatzeko, baita ikasgaia gainditzeko ere, derrigorrezkoak dira egitea eta 
aurkeztea,. Hauetan garbitasuna, zehaztasuna, hizkuntza teknikoa, arrazonamendu logikoa eta 
arazoei 
irtenbidea emateko erabiltzen duzuen trebezia frogatu beharko duzue. Eskatutako lan guztiak garaiz 
ematea ezinbestekoa da ebaluazioa gainditzeko. Epez kanpo entregatutako lanek berreskurapen 
trataera 
jasako dute, gaindituak izanda gehienezko nota 5 izanik. Ebaluaketan zehar ariketak 
berreskuratzeko aukerak izango dituzue. Ebaluaketako azterketa baino lehen epe bat jarriko da 
atzeratutako lanak entregatzeko. Epez kanpoko lanik ez da onartuko. 
-Azterketa (%75) 
Kurtsoa hiru atal nagusietan banatzen da: Geometria Metrikoa, Geometria Deskribatzailea eta 
Perspektiba 
eta Arauketa. Atal bakoitzaren bukaeran azterketa praktiko bat egingo duzue. 
-Jarrera (%5) 
Jarrera txarrak notaren jaitsiera ekarriko du, hots, materiala ez ekartzea gelara, baliabideak ez 
zaintzea, gelan lanik ez egitea, azalpenak edo ondokoak lanerako oztopatzea, hitz-egitea behar ez 
denean e.a..  
Euskara komunikazio-tresna da institutuan. 
● Ebaluaketa bakoitzeko nota osatzen duten parametroen artean batez bestekoa egiteko, 
azterketan gutxieneko 4 eskatzen da. 
● Ohiko deialdiko nota globala, hiru ebaluaketetako kalifikazioen batezbestekoa izango da. Atal 
bakoitzean landutako unitate didaktikoen gutxieneko edukiak gainditu ezkero, ikasturtea gainditutzat 
ematen da. Horrela ez bada, berreskurapena egin beharko da. 
● Ohiko deialdian ebaluaketaren bat gainditu ezean, ebaluaketa berreskuratu beharko da. 
Ebaluaketa bat baino gehiago gainditu gabe badaude, Azterketa Globala egingo da. 



*klasera 20% ez etortzeak ebaluazio jarraituaren eskubidea galtzea ekar dezake. 
 
ZUZENKETA IRIZPIDEAK ETA GUTXIENEKOAK 
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. 
ERREKUPERAZIO SISTEMA  
-Ebaluaketako Berreskurapen Azterketa: Ebaluaketa bakoitzaren ondorengo 15 egunen tartean 
egingo da . 
Berreskuratu ezean, Ohiko deialdian ebaluaketako berreskuratzeko aukera izango da, Ez ohiko 
deialdian azterketa aldiz, globala izango da. Bi deialdi hauetara aurkezteko derrigorrezkoa da 
ikasturte osoko lanak entregatuak eta gaindituak izatea. 
Ez Ohiko deialdian, ikasleren batek hiru ebaluazioen batezbestekoan ez badu 5 edo gehiago lortzen, 
suspendituriko ebaluazioak berreskuratu beharko ditu. Berreskurapena suspentsoaren araberakoa 
izanen da, pertsonalizatua. Behin berreskuratuta, beheko taulan agertzen den moduan, lortutako nota 
berri honekin (hauekin) hiru ebaluazioen noten batezbestekoa eginez, kalkulatuko da azken nota.  
Lortutako kalifikazioa 
 

Berreskurapenaren 
emaitza 

 Azken emaitza 

8.5 - 10 7 

7 - 8.5 6 

5 - 7  5 

0 - 5 Berreskurapenaren emaitza borobildua (4 eta 5 
artean, 4) 
 

 
-Ariketak :Irakasleak esanen dio ikasleari nola errekuperatu. Kasu batzuetan ariketa bera 
errepikatzea litzateke, beste batzuetan ariketa berriak egin beharko ditu. Berreskurapen nota 5ekoa 
izango da. 
-Errepikatzaileak diren ikasleak: Marrazketa Mintegiko Errepikatzaileen plana burutuko da. 

KANPOKO EBALUAZIOA 
Programazio hau ikasturte hasierako plangintzaren da eta kurtsoan zehar beharra ikusten bada, 
aldaketak izan ditzake. 

 
 
 
 


