
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 
 
Urteko/ikasmailako programazio didaktikoa 
Programación didáctica anual/de curso 
 

ikastetxea: 
centro: 

Aralar BHI 
kodea: 
código: 

012951 

etapa: 
etapa: 

DBH 
zikloa/maila: 
ciclo/nivel: 

2 

arloa/irakasgaia: 
área / materia: 

ASMAKUNTZA TAILERRA 

diziplina barruko oinarrizko 
konpetentzia  

K11.Teknologiarako konpetentzia 

diziplina barruko oinarrizko 
konpetentzia elkartuak 
competencias disciplinares 
básicas asociadas 

K6.Konpetentzia sozial eta zibikoa 
K7.Hizkuntza eta literatura komunikaziorako konpetentzia 
K8.Matematikarako konpetentzia 
K9.Zientziarako konpetentzia 
K10.Arterako konpetentzia 

irakasleak: 
profesorado: 

Marian Rubio Villar 
ikasturtea: 
curso: 

2022-2023 

 

Zeharkako konpetentziak / Competencias transversales: 
• K1.Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia 
• K2.Ekimen eta espiritu ekintzailerako konpetentzia 
• K3.Elkarbizitzarako konpetentzia 
• K4.Norbera izaten ikasteko konpetentzia  
• K5.Hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio digitalerako konpetentzia 

 
  

helburuak  
objetivos 

ebaluazio-irizpideak 
criterios de evaluación 

• Beren betebeharrak arduraz 
bereganatzea, besteekiko 
errespetua gordez beren 
eskubideak ezagutu eta gauzatzea. 
K3, K4, K6 

• Arduraz parte hartzen du bere ikasketa 
prozesuan. 

• Kideen lana errespetatzen du.* 
• Besteekiko harremanetan errespetuz jokatzen 

du.* 

• Diziplina, ikasketa eta lanerako 
azturak, garatu eta sendotzea, 
ikasteko atazak egoki burutzeko 
nahitaezko baldintza modura eta 
nork bere burua garatzeko baliabide 
gisa. K1, K2, K4, K5 

• Saioak arretaz jarraitzen ditu.* 
• Parte hartze aktiboa erakusten du. 
• Arduratzen da bere lanaren kalitateaz. 
• Lan guztiak epe barruan entregatzen ditu.* 
• Erabilitako materiala edo baliabideak zaintzen 

ditu.* 

• Arazo, praktikoak irudimenez 
ebaztea, prozedura tekniko xumeak 
eta eskuragarri dituzten baliabide 
materialak erabiliz, autonomia 
pertsonala eta erabakiak hartzeko 
konfiantza garatzeko. K1, K2, K10, 
K11 

• Arazo teknologikoa identifikatzen du.* 
• Konponbide egokiena aukeratzen  eta 

proposatzen du.* 
• Hartutako ebazpenean egin beharreko 

transformazioak egiteko eskatzen dituen 
teknikak erabiltzen ditu. 

• Aurrez zehaztutako 
funtzionamendu tekniko bati 
jarraituko dioten tresnak diseinatu 
eta eraiki, informazioa bilduz, 

• Aukeratutako objektuaren zirriborroa 
marrazten du.* 

• Objektuari eman dion erabilera argi adierazten 
du.* 



bozetoak marraztuz eta ideia 
ezberdinen artean egokiena 
aukeratuz, autonomia pertsonala 
eta arrazoinamendu logikoa 
garatzeko. K1, K2, K5, K7, K10, K11 

• Sormena eta irudimena erakusten du diseinuan. 

• Neurri unitateak trebetasunez 
erabiltzea. K8 

• Neurriei dagokion baldintza, bete du.* 
• SketchUp aplikazioan, neurri egokian jartzen du 

txantiloia.* 

• Teknologiak ingurunean duen 
aplikazioaz jakin-mina adieraztea. 
K1, K9, K11 

• 3D inprimagailuen teknologiaz jakin-mina 
adierazi du. 

• Gaur egungo konponbide teknologikoak lanbide 
tradizionalekin konparatzen ditu. 

• 3D inprimagailuen bilakaera ezagutzen du.* 

• Aplikazio berriak ezagutu eta 
erabiltzen ikastea. K1, K5, K11 

• SketchUp aplikazioaren mahaingurua ezagutzen 
du.* 

• Aplikazio honetako oinarrizko erraminten 
erabilera ezagutzen du eta praktikan jarri ditu.* 

• Diseinua SketchUp erabiliz marraztu du. 
 

*Gutxieneko lorpen adierazleak 

 

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…]. 

 
ORD. 1. ebaluazioa ORD. 2. ebaluazioa ORD. 3. ebaluazioa 

1 
 

AURKEZPENA.  
Lan proposamenaren aurkezpena 

 Bete beharreko baldintzak 

 Lan prozedura 

 Ebaluazioa 
 

 

 

 

 

2 

3D IMPRIMAGAILUAK 

 Oinarrizko kontzeptuak 

 Bilakaera 

 Galdetegia 
 

 

1 

DISEINUAREN ZIRRIBORROA 

 Taldeka sortuko duten 
objektuaren zirriborroa 
egitea 

 

 

7 

SKETCHUP 

 Mahai-inguruaren 
aurkezpena 

 Erraminta ezberdinen 
erabilera 

 SketchUp erabiltzen 
ikasteko jarduerak 

 Norberaren diseinua 
gauzatzea 
 

 

 
DISEINUA INPRIMATZEA 

 3D inprimagailuak erabiliz 
 

 
 

 



Talde bakoitzak diseinatutako 
objektua sortzea. 
  

 

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]. 
 

Asmakizun tailerreko metodologia, proiektuen metodoan oinarrituta dago. Arazo edo lan proposamen 
bat egingo zaio ikasleari, eta arazo horri konponbidea ematea izango dute helburu ikasleek. 
 
Beharrezko baliabideak, 3D inprimagailua, ordenagailua, SketchUp aplikazioa, Google classroom eta 
Internet sarea izango dira.  
 
Irakasleak azalpen laburrak emango ditu eta azaldutako kontzeptuak barneratzeko jarduera txikiak 
proposatuko dira. Arloaren izaera praktikoa bultzatuz.  
Jarduerak entregatzeko Google classroom erabiliko da. 
 
Beti ere, ikaslea bera izango da prozesuaren protagonista nagusia eta irakasleak gida lana egingo du. 

  
 

EBALUAZIO-TRESNAK [ahozko eta idatzizko 
probak, galdetegiak, banakako eta taldeko lanak, 
behaketa-eskalak, kontrol-zerrendak, ikasgelako 
koadernoa, portfolioa, kontratu didaktikoa…] 
 

KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK [ebaluazio-irizpide 
bakoitzaren pisua eta balioa] 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN [peso y valor de cada 
criterio de evaluación]. 
 

• Jarrera. Oinarrizko zehar-konpetentzien, 
lanarekiko, arauekiko, besteekiko, 
materialekiko… erakutsi duen jarreraren eta 
etxeko lanen jarraipenaren erregistroak. 

 Ikaslearen koadernoa. Klasean egindako 
praktikak osatuko dute. Hauek 
guztiak  Classroometik entregatu beharko 
dira. 4 atal hartuko dira kontuan hau 
baloratzeko: ariketak eginak eta zuzenduta 
egotea eta puntualtasuna entregan. 

 

• Proiektua. Diseinatutako objektuaren eta 
txostenaren balorazioa. 

• Jarrera (% 20) 
• Ikaslearen koadernoa (% 40) 
• Proiektua (% 40) 

  
                                                                                                                          

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…]. 

Aniztasunaren trataera: 

Ikasketa erritmoa besteena baino baxuagoa duten ikasleentzat, gainontzeko ikasleak egiten ari diren 
jarduerak moldatu edo murriztuko dira ikasleari egokitzeko, helburuak, edukiak eta ebaluazio irizpideak 
ahal den neurrian berdin mantenduz. Taldekatzeko garaian arreta jarriko da laguntzeko gaitasuna duen 
ikasle baten talde berean jartzeko. Ezarritako helburuak lortzen eta motibazioa mantentzen lagunduko 
zaie; ongi burututako ekintza eta jarduerak goraipatuko ditugu bere motibazioa indartu dadin. 

Besteek baino ikaste erritmo edo gaitasun handiagoa duten ikasleei, zabaltze-jarduerak emango zaizkie 
beren beharrak asetzeko (zailagoak, konplexuagoak, desberdinak, gehiago…). Ikaslearen gaitasunaren 



arabera, irakasleak prestatutako edo liburu digitaleko hainbat jarduera aukeratuko dira, gelan landuko ez 
direnak, eta haiek eskainiko zaizkie. Bakarkako jarraipen edota tutoretza bat izatea ezinbestekoa izango 
da. 

Jarrera disruptiboa duen ikasleen kasuan lehen aldian, jarrera desegokia izan duen ikaslearekin, bakarka 
hitz egingo da eta bere jokabidearen arrazoiei eta ondorioei buruzko hausnarketa egin eraziko zaio, 
adostutako arauak gogoratuko zaizkio eta argi utziko zaio gelan ez dela jokabide desegokirik onartuko. 
Egoera errepikatzen bada, neurriak hartuko dira: laguntza eskainiko zaio, gurasoei eta tutoreari egoeraren 
berri emango zaie, kontratu pedagogiko bat egingo da, ikastetxeko barne araudia aplikatuko da… Irakaslea 
saioan zehar arau hausteak aurreikusten eta saihesten saiatuko da ahal den neurrian. 

Irakaslea ikasleekin adostutako atseden garai batean teknologia gelan egongo da ikasleei zalantzak argitu, 

azalpenak eman edo beste zerbaitetan laguntzeko.  

Errekuperazio-sistema: 

Ebaluazio hezigarriaren barruan, ebaluazioa gainditu ez duen ikasle bakoitzak bere hutsuneak zein izan 

diren edo/eta hobetzeko zer egin behar duen jakingo du, eta lortu ez duen helburu edo konpetentzia 

eskuratu beharko du errekuperatzeko. Orokorrean, irizpide hauek jarraituko dira: 

 Jarrera :ebaluazioan zehar errepikatu diren lan ohitura txarrak zuzendu eta onak indartu behar 
dira; talde-lana, segurtasuna, errespetua eta motibazioa bultzatu eta indartuko dira. Jarrera 
berreskuratzeko sistema jarraia da, hau da, hurrengo ebaluazioan hobetuz gero, aurrekoa ere 
gainditutzat kontsideratuko da. 

 Ikaslearen koadernoa: falta diren lanak bukatu eta entregatu, eta nota bajua dutenak osatzeko 
edo errepikatzeko laguntza eskainiko zaie eta berriro entregatzeko aukera izango dute kalifikazio 
minimora iristeko. 

 Proiektua: amaitu gabeko proiektuak bukatzeko aukera emango zaie ikasleei. Baliabideak eta 
laguntza eskainiko zaizkie helburua lortu ahal izateko. 

 

 
OHARRAK / OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


