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Oinarrizko zehar-konpetentziak 

 

 
1. Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentzia 

2.Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia 

3. Elkarbizitzarako konpetentzia 

4. Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia 

5.Izaten ikasteko konpetentzia 

ANEXO I 
ARLOAREN EDO IRAKASGAIAREN URTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 

EGITEKO TXANTILOIA 
ANEXO I 

PLANTILLA PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
ANUAL DE ÁREA O MATERIA 



helburuak 

objetivos 

ebaluazio‐irizpideak 

criterios de evaluación 

1- Euskal artisautza bere ingurunea adierazten 

duen kultur balio gisa hartu eta baloratzea. 

 

2- Ondare kultural, historiko eta artistikoa ezagutu 

eta errespetatzea, ondare horren behaketan eta 

berreskurapenean 

parte hartuz. 

 

3- Artisautza-lanaren jatorria, bilakaera eta 

egokitzapena aztertzea, artisautzei buruz 

dokumentuetan oinarritutako 

ikerlanak eginez eta ahozko, idatzizko eta irudizko 

informazioak aplikatuz. 

 

4- Artisautza-lanak ezagutu, aztertu eta egitea, 

jatorria, materiala eta forma kontuan izanik, eta 

estetikaren eta erabilgarritasunaren aldagaiak barne 

hartuz. 

 

5- Adierazpen, sorkuntza eta 

berrikuntza-kontzeptuak 

artisautza-prozesuan garatu eta aplikatzea, artisautza-

lanak 

materialarekin harreman zuzena izateko ematen 

duen aukerari probetxua ateraz. 

 

6- Artisautza-jarduera betetzeko beharrezko 

materialak eta tresnak ezagutu, aukeratu eta erabiltzea, 

segurtasunerako eta horiek behar bezala zaintzeko 

arauak errespetatuz. 

 

7- Arazoei irtenbidea eman eta behar errealetara 

aplikatzea, eta nork bere kasa, ekimenez eta nork 

bere buruan 

konfiantza izanik erabakiak hartzea. 

 

8- Jarduera honetako kontzeptuak beste arlo 

batzuetako ezagutzekin lotzea, horiek aberastu eta 

osatzeko eta arte- sorkuntzaren izaera globala eta 

diziplinartekoa baloratzeko bide gisa. 

 

9- Izate artistikoaren aurrean jarrera irekia hartzea 

eta besteen ekarpenek sortutako aberastasunaz 

jabetzea, 

beldurrak eta aurreiritziak gaindituz. 

- Ikasle bakoitzak jasotzen duen informazioa. 

Esperientzien edukia ulertzea. 

 

- Artisautza produktuaren onarpena, arrakasta eta 

identifikazioa ikasleen artean. Artisautza kultura-ondare 

gisa baloratzea. 

 

- Materialak eta erremintak aukeratu, erabili eta 

zaintzea. Hauen gaineko erantzukizuna. 

 

- Eskulanetarako trebetasunak erabili eta garatzea. 

Akatsak eta zailtasunak gainditzeko gaitasuna baloratu. 

 

- Erabakiak hartzean eta arazoei irtenbideak bilatzean 

autonomiaz, ekimenez eta konfiantzaz jokatzea. 

 

- Adierazpen, sorkuntza eta 

berrikuntza-kontzeptuak artisautza-prozesuan aplikatzea. 

 

- Norbanakoak edo taldeak lortutako emaitzei buruzko 

iruzkina, balorazioa eta onarpen kritikoa. 



10- Euskal Herriko artisautza-kultura garatu duten 

sektore desberdinak ezagutzea, horietan garatutako 

artisautza-objektuen eta sistemen bilakaera 

azpimarratuz, bai eta erabilitako fabrikazio-teknikak 

ere (metal, harri, egur, etab.eko artisautzak). 

 

11- Gaur egun dauden ekipamendu didaktiko 

desberdinak ezagutzea, horien bidez Euskal Herriko 

historian zehar garatutako artisautza-ofizio eta 

jarduera batzuen errealitatera hurbildu ahal izango 

baikara (San Telmo Museoa, Untzi Museoa, Elosuko 

Buztingintza Museoa, etab.). 

 

 



EDUKIEN SEKUENTZIA [denbora‐tarteka, unitate didaktikoak, proiektuka, ikaskuntza‐nukleoka edo beste 

moduren batera antolatuta…]. 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS [organización en períodos, unidades didácticas, proyectos, núcleos de 

aprendizaje…]. 

 

1. ebaluazioa 2. ebaluazioa 3. ebaluazioa 

1. MAHAI JOLASA 
  

2. BEIRATEGIA:  

Kartulina euskarri, 
kolorezko zelofanez 
beirategi itxurako irudiak 
sortu. 

 

  

3. BURU HEZUR MEXIKARRA 

Buztinaren bidez, 
bakoitzak buru  hezur bat 
moldeatuko du 
3dimentsiotan. Ondoren,  

  

irailak 9 ‐ azaroak 22 azaroa ‐ otsaila otsaila ‐ ekaina 

 

 
METODOLOGIA [edukien antolaketa, jarduera motak, baliabide didaktikoak, ikasleen taldekatzeak, 

espazioen eta denboren antolaketa, irakasleen eta ikasleen eginkizuna… ikuspegi inklusibo batetik]. 

METODOLOGÍA [organización de contenidos, tipo de actividades, recursos didácticos, agrupamiento del 

alumnado, organización de espacios y tiempos, papel del profesorado y el alumnado… desde una 
perspectiva inclusiva]. 

 

 

Artisau objektu bat sortzea helburu izango duen proiektu txikiak sortuz egingo da lan. Proiektu batzuk 

bakarkakoak izango dira eta besteak talde lanean burutu beharko dituzte. 

Multzo ezberdinetako edukiak landuko dira prozesuetan eta aurrera eramateko ondorengo jardueren 

segida jarraituko da: 

 

 
OBJEKTUEN AZTERKETA eta ARTISAUTZA KULTURAN (1. eta 3. eduki multzoak) 

 
1. Aurrezagutzak artisau produktu edo/eta material baten inguruan. 

2. Ikerketa lana taldean: 

Ikasleen informazioa bilaketa eta irakaslearen informazioa osatzea: objektuaren erabilera eta 

funtzioak,materialen ezaugarriak eta natur baliabideak, Euskal artisautza, beste kulturetan, bilakaera 

historian... 



 

 
PROIEKTUA (2. eduki multzoa) 

 
1. Jarduera proposamen praktikoak irakaslearen eskutik: teknikak azalduz, propietateak ezagutuz, 

adibideak eskainiz, materialekin esperimentatu araziz, erremintak eskaintzen dituzten aukerak 

aztertuz... 

2. Ideia sortu eta irudikatu, nola gauzatu pentsatu. 

3. Proiektuaren gauzatzea. Materialen eta erreminten erabilera egokia, zuzenketan, 

hobekuntzak prozesuaren bilakaeran... 

 
Ikasleak izango dira proiektuen arduradunak. Irakasleak bere jakintza tekniko eta estetikoak erabiliko 

ditu proiektuak bideratzen laguntzeko. 

 
AGENDA 21 proiektuari oso lotuta dagoen irakasgaia da; birziklapena da materialen aukeraketan 

oinarria eta baliabide naturalak balorean jartzea du bestetik helburutzat. 

 

 

BALIABIDEAK: 

 
Didaktikoak: 

 

● Teknika bakoitzari dagozkion materialak. 

● Baliabide naturalak ezagutu bertatik bertara. 

● Irakaslearen azalpen eta erakustaldi praktikoa. 

● Internetera konexioa bilaketa lanak burutzeko. 

● Ordenagailua eta bideo-proiektorea. Youtube-ko bideoak, prozesuak eta teknikak 

ikusteko. Irudiak gelan proiektatzeko, adibideak ikusteko... 

Materialak: 

● Materialen beharrak proiektu bakoitza aurkezten denean ikasleari eskatuko zaizkio. 



EBALUAZIO‐TRESNAK [ahozko eta idatzizko 

probak, galdetegiak, banakako eta taldeko 

lanak, behaketa‐eskalak, kontrol‐zerrendak, 

ikasgelako koadernoa, portfolioa, kontratu 

didaktikoa…] 
INSTRUMENTOS     DE EVALUACIÓN [pruebas 
orales y escritas, cuestionarios, trabajos 

individuales y en grupo, escalas de observación, 

listas de control, cuaderno de aula, portafolio, 

contrato didáctico…]. 

KALIFIKAZIO‐IRIZPIDEAK [ebaluazio‐irizpide 

bakoitzaren pisua eta balioa] 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN [peso y valor de 

cada criterio de evaluación]. 

 

Ikasgaia oso praktikoa izanik klaseko lana 

funtsezkoa izango da. 

Ondorengo ebaluazio tresnak erabiliko dira: 
 

● GELAKO BEHAKETA 

● PROIEKTUEN MEMORIAK 

Bozetoak, ideiak, azalpenak … Modu 

antolatuan, epean, txukun eta 

ortografia. 
 

● SORTUTAKO OBJEKTUAK 

 

JARRERA OROKORRA: %40 
 

● Lan giroa: parte-hartzea, errespetua. 

● Lanen entregak. 

● Gelako arauak betetzea: material eta 

erreminten ardura eta erabilera egokia, 

garbiketa. 

LANAK %60 
 

Sorturiko objektua %60 
 

- Trebezia. 

- Estetika, akabera. 

- Sormena. 

- Lan prozesua: ideia, garapena, 

emaitza. 

- Material eta tresna egokien 

aukeraketa. 

Proiektuarekiko jarrera %40 
 

- Lan kantitatea 

- Ekimena, autonomia. 



EBALUAZIOAREN ONDORIOAK [indartzeko eta zabaltzeko neurriak, antolamendu‐egokitzapenak eta 

egokitzapen metodologikoak, emaitzen analisia, plangintza didaktikoaren berrikuspena, errekuperazio‐

sistema...]. 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN [medidas de refuerzo y ampliación, adaptaciones organizativas y 

metodológicas, análisis de resultados, revisión de la planificación didáctica, sistema de recuperación…]. 

 
Indartzeko neurriak: 

 

a. Informazioa bilatzeko gida luzatu. 

b. Sormenerako zailtasunak dituenari ereduak eta adibideak eskaini. 

c. Teknikarekin laguntzeko, gelako behaketaren bitartez zuzeneko laguntza eskaini, 

eskulan sinpleagoak egin. 

 

 
Zabaltzeko neurriak: 

 

d. Ikerketa jardueren arduradun egin. Ikerketetan sakondu, norbere interesak asetzeko. 

e. Sormen proiektuetan sakondu arazi, interesak, helburu propioak ezarri eta lortzera 

bultzatu. 

f. Jarduera gehiago eskaini. 

 

 

Errekuperazio sistema: 
 

g. Ebaluazioa gainditu ez duenak, zergatia aztertu eta zuzenduz hurrengo ebaluazioan 

gainditzeko aukera izango du. 

h. Ohikorako falta diren lanak aurkeztuko dira. 

i. Arloa ez bada kurtsoan zehar gainditu, Ez-ohikoan azterketa praktiko bat egingo da, 

ikasturtean ikasitako teknika desberdinei buruz 

j. PENDIENTE dutenentzat azterketa praktiko bat egingo da, ikasturtean ikasitako 

teknika ezberdinei buruz. 

 

 
Plangintza didaktikoaren berrikuspena: 

 

k. Jardueren egokitasuna. 

l. Ikasleen interesa pizten du? 

m. Irakaslearen papera. 

 

 

 

 

 

 
 

OHARRAK / OBSERVACIONES 



 


