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Prozedura eta teknika desberdinez
bi eta hiru dimentsioko formak
eraikitzea.



Geometría laua eta
errepresentazio sistemak
erabiltzea hainbat ariketetan.



Lamina guztiak amaituta egon behar
dira.



Laminak emateko epeak errespetatu.



Lanak kalitate minimo batekin egin
garbitasuna ere kontuan hartuta.



Errealitatea errepresentatzea
metodo zehatz baten bidez.



Ikasleak izan duen ineteresa lanarekiko
ere baloratuko da.



Nahazketak eginez ingurunean
ikusitako kolorearen nabardura
desberdinak erreproduzitzea.



Ikasgaiarako erabiltzen diren tresnak
(konpasa,erregelak…) beti ekartzea.



Hiru dimentsioko lanak egin
prozedura eta teknika desberdinak
rehabilita.



Antelan desberdinen ikuspuntu
zabala eta kritikoa izatea, betiko
esterotipoak apurtuz.

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

1. ebaluazioa
36







Geometria laua.
Errealitatea
aztertzea.
Kontornoak.
Itzalak.
Perspektiba
artistikoa.

2. ebaluazioa
36



Ukitzaileak,aplikazio
praktikoa.



Kolorearen perzepzioa.



Armoniak ,kontrasteak.



Kolorearen sikologia.

3. ebaluazioa


36




Errepresentazio
sistemak.
Diedrikoa,
axonometrikoa.
Bolumena.

.
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METODOLOGIA

[edukien antolaketa, jarduera motak, baliabide didaktikoak, ikasleen taldekatzeak,
espazioen eta denboren antolaketa, irakasleen eta ikasleen eginkizuna… ikuspegi inklusibo batetik]

Teoria azaldu eta gero lan praktikoen bidez finkatuko dira azaldutako kontzeptuak.

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






Marrazketa teknikoa
ebaluatzeko, bi azterketa
egingo dira (% 40a eta
%60a).
Gelan egindako laminak
edo lanak.
Jarrera.

[ebaluazio‐tresna bakoitzaren pisua eta balioa]



Azterketak: %50a



Laminak: %40a



Jarrera: %10ª

Ebaluaketa gainditzeko
hiru
atalak gaindituta egon
behar dira.

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 badute gainditzen
berreskurapena egingo da ebaluaketa bakoitzean.
Ebaluaketa bat bakarrik gainditu gabe egongo balitz, ebaluaketa horren berreskurapena egin
beharko lukete.
Kurtso bukaeran ebaluaketa bat baino gehiago gainditu barik egongo balira, globalera joan
beharko lirateke materia osoarekin.
Globala ez bada gainditzen, ekainean osoa egin beharko dute.
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