
9. zk.

2016ko urtarrilaren 15a, ostirala

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

2016/141 (268/254)

8) Gizakion alderdi soziala eta alderdi kulturala lotzeko gai izatea, kultura- eta gizarte-kontzep-
tuek zer esan nahi duten jakitea, eta kontzeptu horiek indibidualtasunean duten eraginaz jabetzeko 
gai izatea.

-
rarekin lotutakoak, eta euskal kultura ingurunera egokitzeko modutzat eta transformazio-bidetzat 
hartzea.

10) Sozializazio-prozesuaren elementuak ezagutzea eta elementuok indibiduazioarekin eta 
norberaren bizi-estilo pertsonalarekin lotzea.

esplikatzea (gizakia animalia arrazionaltzat hartzen duen ikuskera aristotelikoa; optimismo arra-

ziurgabetasun-printzipioa...).

12) Arrazionaltasuna eta egia lotu eta egia absolutua jakitera iristeko aukerez gogoeta egi-
teko gai izatea, eta horretan, gaurdaino proposatu diren ikuskera nagusien berri izatea: egia 
hizkuntzaren eta errealitatearen arteko bat-etortzea dela dioen teoria; pragmatista amerikarrek 
defendatutako egiari buruzko ikuskera; perspektibistek eta kontsentsuaren aldekoek proposatu-

13) Gizakiak errealitatean duen lekuaz zenbait ideia emateko gai izatea bai bakarka eta bai 

Nietzschek eta Sartrek, besteak beste) auzi horri buruz proposatutako teoriak.

Honako hauek dira Plastikako, Ikusizko eta Ikus-entzunezko Hezkuntza ikasgaiko etapako 
helburuak:

1) Arte-hizkuntzen oinarrizko teknikak, baliabideak eta konbentzioak ondo samar ezagutzea eta 
erabiltzen jakitea, teknologia berriek sormen-lanetarako ematen dituzten aukera ugariak aprobe-
txatzea, teknologia horiek artelan konplexuak diseinatzeko eta garatzeko erabiltzea, eta kultura 

2) Gure kulturan diseinuarekin, ikus-entzunezko euskarria duten hedabideekin, eta objektu nahiz 
formen adierazpen-sistema teknikoekin lotutako ekoizpen artistiko-estetikoko gune eta esparruen 

-
koki aztertzeko eta espresio- eta komunikazio-baliabidetzat erabiltzeko.

3) Emozioak, sentimenduak, bizipenak, ideiak, eta natura nahiz kultura-inguruneko espazio, 
objektu eta elementuak adierazteko balio duten obra artistiko-estetikoak sortzea, eta horretan, 

4) Bilaketa, irudimena, baliabide bisualen sormenezko manipulazioa eta antzeko beste trebe-
tasun batzuetan oinarrituta, eta ikuspuntu estetiko bati eutsiz, inguruko objektuak transformatzea, 
egoerak problematizatzea eta konponbide ugari proposatzea.
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5) Bakarka nahiz modu kolektiboan proiektu artistiko baten gaineko plangintza egitea, eta, gero, 
prozesu horri buruz gogoeta egitea, lortu nahi den horretan intentzioak, fase bakoitzaren berri-
kusketak eta emaitzen ebaluazio kritikoak duten garrantziaz ohartzeko, eta hori guztia dela eta, 
talde-lana arduraz, tolerantziaz eta besteen iritziekiko errespetuz egin beharra aintzat hartzea.

6 Produktu estetikoek pertsonen eta gizarteen bizitzan izan dituzten eta dituzten funtzio eta 
erabilerak ulertzea, eta korronte estetikoen, moden eta gustuen bilakaeraz eta oparotasunaz jabe-
tzea, horiek guztiek gure balioetan eta munduari nahiz gizakiari buruzko ikuskeretan zer-nolako 
eragina duten ulertzeko.

7) Artea herri eta kulturen ondare eta identitatearen parte dela aintzat hartzea, eta, ondare 
oparo hori babestea eta sorberritzea helburu hartuta, eta elkartrukeak dakarren aberastasunaz 
jabetuta, kulturen arteko elkarrizketak eta herrien konpartitzen dituzten esperientzia artistikoek 
egindako ekarpen ugariekiko interesa izatea.

8) Norberarenaz eta gure inguruan nagusi direnez bestelako espresiobide estetikoak errespeta-

eta konbentzionalismoak gainditu, proposamenak egitean erregistroak zabaldu, eta malgutasu-
nez, solidaritatez, interesez eta tolerantziaz jokatzen ikasteko.

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzari dagozkion adierazpenezko, prozedurazko eta jarrerazko 
edukiak honako eduki multzo hauetan multzokatzen dira:

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2., 3. eta 4. mailak:

1. eduki multzoa. Ikasgai guztietan komunak diren oinarrizko zehar-konpetentziekin lotutako 
edukiak.

2. eduki multzoa. Arte-hizkuntzen baliabide eta konbentzioak.

3. eduki multzoa. Sormen-prozesu, -teknika eta -formak.

4. eduki multzoa. Artean eta kultura bisualean erreferente estetikoak diren lanak ulertzea eta 
interpretatzea.

Etapako ikasgai guztietan komuna den «Arlo eta ikasgai guztietan komunak diren oinarrizko 
zehar-konpetentziekin lotutako edukiak» izeneko atariko eduki multzoak oinarrizko zehar-konpe-
tentziak garatzeko beharrezkoak diren eduki guztiak jasotzen ditu. Arlo eta ikasturte guzti-guztietan 
landu eta ebaluatu behar dira edukiok.

Beste lau eduki multzoek bat egiten dute konpetentzien gaineko ikuskera azaltzean egindako 
proposamen eta oharrekin, eta alde horretatik, proposamen eta ideiok xehatuta ageri dira eduki 
multzootan.

«Arte-hizkuntzen baliabide eta konbentzioak» izeneko eduki multzoak hainbat eduki hartzen 

erlazioak; irudiak antolatzeko baliabideak; hizkuntza plastiko eta bisualeko elementuek arteari 
ematen dizkioten espresio- eta komunikazio-aukerak; arte-irudikapenen arteko esanahi-loturak...

«Sormen-prozesu, -teknika eta -formak» eduki multzoak, berriz, honako eduki hauek lan-

material, baliabide eta euskarriak; eta, horiez gain, lanerako espazioekin eta arte-adierazpenen 
aplikazioarekin lotutako edukiak ere hartzen ditu hizpide.
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Azkenik, «Artean eta kultura bisualean erreferente estetikoak diren lanak ulertzea eta inter-
pretatzea» izeneko eduki multzoak eduki hauek hartzen ditu ardatz: irudien funtzio politikoa, 
informatiboa, pertsuasiboa...; artea eta irudiak baldintzatzen dituzten faktore sozial eta kulturalak; 
produktu estetikoen arteko interakzioa...

Eduki multzo hauek elkarrekin estu lotuta daude, eta, unean-unean diseinatutako curri-
culum-proiektuak eta ikasgelako programazioak nolakoak diren, mota askotako konbinazioak egin 
daitezke haietan oinarrituta.

Zer dira, baina, eduki multzoak? Hauxe: irakasleei zikloan zehar landu beharrekoei buruzko 
informazioa ematen dieten blokeak. Aurrez ezarritako konpetentziak lortzeko egokientzat jotzen 
diren edukien berri ematen dute blokeok. Bigarren Hezkuntzan, gure neska-mutilekin batera egin 
beharreko lanek helburu garbia dute, oso: ikasleek beren begirada kritikoa zorroztu dezaten lor-
tzea; beren ingurune bisualari dagokionez, batik bat.

Erne ibili beharra dago, blokeok ez baitute, zehatz esateko, gai-zerrendarik osatzen; ez dira 
konpartimenduetan banatutako unitateak, eta ez dira, beraz, bereiz landu behar.

Azkenik, esan dezagun edukiotako bakar batek ere, hurrenkerak hurrenkera, ez duela besteen 
aldean inolako lehentasunik.

1) Zenbait motatako mezuak sortzeko gai izatea, eta horretan, modu kontzientean erabiltzea 
bere interes espresibo eta komunikatiboekin bat datozen euskarri eta prozedura artistikoak.

2) Zenbait hizkuntza-erregistrok (komikiak, publizitateak...) erabiltzen dituzten euskarri esteti-

3) Artelanetan eta berarengandik gertueneko inguruneetan geometriarekin lotutako prozedurak 

4) Ekoizpen estetiko-artistikoaren munduan nagusi diren esparru askotarikoak ezagutzea eta 
balioestea, esparru horiek aldakorrak direla aintzat hartzea, eta kontuan izatea haietan berebi-
ziko eragina dutela unean uneko faktoreek (gizarte-aldaketek, garapen teknologikoak, faktore 
ekonomikoek...).

5) Bere mezuak sortzean, elementu eta baliabide plastiko eta bisualen bidez espresatzeko eta 
komunikatzeko gai izatea.

6) Pentsamendu sortzaile eta originala lantzeko prozesuan aurrera egitea, eta horretan, eskura 
dituen baliabideak erabiltzea bere ideien, sentimenduen eta bizipenen berri emateko.

7) Bere lanetan material eta tresnak manipulatzeko eta unean-unean sortzen zaizkion arazo 
estetikoei konponbide egokia aurkitzeko gai izatea.

horretan, zenbait proposamen egin eta fase bakoitzaren komenigarritasunaren aldeko arrazoiak 
emateko gai izatea.

dituenaren intentzioa eta testuingurua kontuan hartzea.
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lotzen jakitea, eta artea historian zehar eta hemen nahiz beste kultura batzuetan aldatuz doan 
prozesutzat interpretatzen jakitea.

-
rastasun-faktoretzat hartzea.

1) Bilaketarako jarrera izatea, eta horretan, pertzepzioa, jakin-mina eta sentsibilitatea artikula-
tzea, erantzun tekniko eta formal egokiak emateko.

2) Arte-ekoizpen berean zenbait hizkuntzaren artean jazotzen diren interakzioei igartzeko gai 
izatea, eta aintzat hartzea hizkuntza horietako bakoitzak komunikazioari egiten dion ekarpena.

3) Geometriak arteari eta errealitatearen irudikapenari ematen dizkion aukerak ulertzea eta ara-
katzea, eta bere arte-ekoizpenetan geometria erabiltzea.

4) Arte-adierazpenen lan- eta aplikazio-eremuen bereizgarri eta desberdintasunak ulertzeko 
gai izatea, eta gaur egungo testuinguru ekonomiko eta teknologikoa aintzat hartuz interpretatzea 
horiek guztiak.

5) Bere komunikazio-asmoekin bat datozen baliabide plastiko eta bisualak erabiltzeko eta zen-
bait mezu sortzeko gai izatea.

6) Bere proiektu artistikoak egiten ari dela, zenbait soluzio eta estrategia bilatzeko gai izatea, 
eta horretan, aintzat hartzea kultura bisualak bere-bereak dituen arazo eta elementuak.

7) Egiten ari den proiektuaz gogoeta egiteko gai izatea, eta horretan, modu kontzientean parte 
hartzea taldean, bai lana antolatzen eta bai prozesuko urrats guztiak egiten.

8) Artelan eta irudien ekoizpenean faktore sozialek duten garrantziaz jabetzeko gai izatea, eta 
horretan, kritikoki aztertzea botereak, generoak, ideologiak eta bestelakoek artean duten eragina.

aldaketa horietan eragina duten faktore sozial eta kulturalen gaineko kontzientzia izatea.

10) Arte- eta kultura-adierazpenak hango eta hemengo kulturen ondarearen eta identitatearen 
parte direla ohartzea eta hargatik balioestea.

11) Gurean ohikoak ez diren arte-adierazpenak ezagutzeko interesa izatea eta arte-adierazpen 
horien ezaugarriak ulertzeko gai izatea.

1) Proposatutako arazo artistikoarekin bat datozen euskarri, material, baliabide, prozesu eta pro-
zedurak erabiltzeko gai izatea, eta horiekin guztiekin ondo samar moldatzea bere arte-ekoizpenetan.

2) Kritikoki aztertzea mezuetan esku hartzen duten baliabide plastiko eta bisualak, eta horretan, 
mezuon intentzioari eta mezuok iritzi publikoan, bizi-estiloetan eta osasun indibidual nahiz kolekti-
boan duten eraginari igartzea.

3) Espresio- eta komunikazio premietara ondoen egokitzen diren bitartekoak hautatu, erabili 

bere arte-ekoizpenetan hizkuntza bat baino gehiago uztartzeko gai izatea.
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4) Objektuak eta ingurunea irudikatzeko konbentzioen oinarrizko arauak ezagutzeko eta erabil-
tzeko gai izatea, eta errealitateari buruzko informazioa ulertzeko eta erabiltzeko bidetzat hartzea 
horiek guztiak.

5) Espazioa irudikatzeko sistemak desberdintzea eta erabiltzea, eta marrazketak artean, arki-

unibertsala duela aintzat hartzea.

6) Diseinua eta diseinuaren aplikazio-eremuak balioestea, horiek aintzat hartzea, gure eguneroko 
bizitzako ekoizpen estetikoekin lotutako esparrutzat hartzea, eta haiekin lotutako sormen-teknikak 
eta -baliabideak erabiltzea.

7) Ikus-entzunezko edukiei eta multimedia-edukiei buruz gogoeta egitea, horiekin esperimenta-
tzea, eta ikus-entzunezko mundua komunikazio-bidetzat hartzeko gai izatea.

8) Artelan konplexuak ekoiztea, eta horretan, mota askotako baliabide espresiboak modu arra-
zoituan erabiltzea.

9) Bilaketa, irudimena, sormenezko manipulazioa eta antzeko beste trebetasun batzuetan 
oinarrituta, gai izatea beste pertsona batzuek proposatutako ideiak, irudikapena eta beste alderdi 
batzuk transformatzeko.

10) Proposamen konplexu bat egin behar duela eta, lan-prozesu bateko urratsak irudikatu eta 
-

tza horren zergatia arrazoitzeko gai izatea.

11) Zenbait jarduera taldean egin eta fase bakoitzaren antolaketan parte hartzeko gai izatea, eta 
horretan, bere nahiz besteen ekarpenak balioestea, lortu beharreko emaitzak zein diren kontuan 
hartuta.

12) Sasoi historiko eta kultura desberdinetako artelan eta irudiak kritikoki aztertzeko gai izatea, 
eta mundua ulertzeko ikuskera desberdinekin nahiz gizarteak naturaz eta gizon-emakumeoz pro-
posatzen dituen diskurtsoekin lotzea artelan eta irudiok.

13) Artea bizi garen errealitatea interpretatzeko eta ulertzeko bideetako bat dela jakitea, eta hura 
errealitateari buruzko beste ikuskera batzuekin (zientziarekin, esate baterako) lotzeko gai izatea.

14) Arte-adierazpenak etengabe aldatzen ari direla jakitea, eta ohartzea artean beti daudela 
presente kulturen arteko erlazioak eta pertsonek nahiz gizarteek elkarrengan dituzten eraginak.

15) Arte- eta kultura-adierazpenak hango eta hemengo kulturen ondarearen eta identitatearen 
-

paratzeko gai izatea.

16) Gurean ohikoak ez diren espresiobide estetikoak kritikoki aztertzeko eta interpretatzeko gai 
izatea, eta espresiobideok beste pertsona batzuen adierazpen legitimotzat hartzea.


