URTEKO PROGRAMAZIOA
KODEA

AIXERROTA BHI
Ordenagailuz Bidezko
Arloa/ Irakasgaia
Marrazketa
Ana Uriarte
Irakasleak
IKASTETXEA

HELBURUAK


Marrazketa teknikoa lantzeko dagoen
programa informatikoa ezagutzea , bere
funtzionamendua ulertzea eta gai izatea
hainbat ariketa ( maila ezberdinetakoa )
egiten erabiltzen, modo egokian.

Zikloa / Maila
Ikasturtea
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EBALUAZIO - IRIZPIDEAK
.Gai hau guztiz praktikoa denez ezinbestekoa izango da klasera
etortzea.Lanak klasean egin behar dira,ikasleak falta
justifikatuak baditu aukera izango du atsedenaldietan, egin
barik dituen lanak,egiteko,baina justifikatu barik badira ez du
aukera hori izando.

EDUKIEN SEKUENTZIA ( denbora –tarteka; unitate didaktikoa, proiektua; ikaskuntza-nukleoa edo beste
moduren batera antolatuta)
1. Ebaluazioa

2 Dimentsioko Marrazkia : Bi dimentsiotan marrazteko behar diren komandoak. Marrazteko,
Erreferentziak, Aldatzekoak ,.

2.Ebaluazioa

Akotazioa. Kapak.
Isometrikoa
3 Dimentsioko Marrazkia.
Hiru dimentsiotan marrazteko behar diren komandoak.

3.Ebaluazioa

SolidEdge programa erabiliko dugu 3 dimentsioko piezak marrazteko,horretarako behar diren komandoak
ikusiko ditugu

METODOLOGIA

[edukien antolaketa, jarduera motak, baliabide didaktikoak, ikasleen taldekatzeak,
espazioen eta denboren antolaketa, irakasleen eta ikasleen eginkizuna… ikuspegi inklusibo batetik]
Kontzeptuak behin azaldu eta gero lan praktikoen bidez landuko dira, horrela ikasleek eres bereganatuko dituzte

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

[ebaluazio‐tresna bakoitzaren pisua eta balioa]

Klasean egindako lanak eta ebaluaketa
bakoitzean azterketa bat



Plantetutako lan guztiak , jarritako epeetan ,
eginda egon behar dira. Ebaluazio bakoitzean
azterketa bat egongo da eta honen balorea
notaren % 50 a izango da,eta lanek % 50 balioko
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dute Atal bakoitza gaindituta egon beharko da
ebaluazioa gainditzeko

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK [indartzeko eta zabaltzeko neurriak,
antolamendu‐egokitzapenak eta egokitzapen metodologikoak, emaitzen analisia, plangintza didaktikoaren
berrikuspena,errekuperazio‐sistema...]
Egin gabe edo gaizki dauden lanak egin beharko dute eta azterketa ez ba dute gainditzen berrezkurapen bat egongo da
ebaluaketa bakoitzean. Kurtso bukaeran ebaluaketa bat baino gehiago gainditu barik ba dago guztiarekin joango dira
globalera.
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