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1. SARRERA
1.1. AURKEZPENA
Jarraian aurkezten den programazioa "Interpretazio grafikoa" moduluaren
ikasketarako irakaskuntza prozesuaren planifikazio ireki eta malgu bat da, Fabrikazio
Mekanikoko Produkzioa Programatzeko Goi Mailako heziketa zikloetako lehen mailako ikasle
talde batentzako pentsatua.
Programazio honen muina lortu beharreko emaitza batzuen aurreikuspena izango da
beti. Etapa honetan "Interpretazio grafikoa" moduluak duen xedea, ikasleak fabrikazio
planoetan eta ekipoak automatizatzeko eskemetan jasotako sinbologia, informazio teknikoa
eta produktuen forma eta dimentsioei buruzko perdoiak identifikatu, aztertu eta
interpretatzeko gai izatea da.
Ezin ahaztu dezakegu, Bartolomé Rotger Amengualek (Cómo elaborar un plan de
trabajo práctico y preparar a diario la actividad escolar, Madrid, Editorial Escuela Española,
1980, 5ª ed. 1988) dioen bezala, programazio prozesuaren fase nagusiak ondorengoak direla:
I.
II.
III.
IV.
V.

Hasierako baldintzen diagnostikoa
Helburuen programazioa
Curriculumaren prestaketa
Gauzatzea
Ebaluazioa

Honengatik, programazio hau hasierako egoeraren analisi batekin irekiko da eta
programazio beraren ebaluazioarekin itxiko da.
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1.2. LEGEDIA
Euskal Autonomi Erkidegokoan Fabrikazio mekanikoko produkzioa programatzeko goimailako teknikariaren tituluarentzako curriculuma martxoaren 2ko 64/2010 Dekretuak
ezartzen du, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoa garatzen duelarik.
Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 39.6 artikuluak
xedatzen duenez, Espainiako Gobernuak, autonomia-erkidegoei kontsultatu ostean, lanbideheziketako ikasketei dagozkien titulazioak ezarriko ditu, baita titulazio horietako bakoitzaren
curriculumaren oinarrizko alderdiak ere.
Abenduaren 14ko 1687/2007 Errege Dekretuak Fabrikazio mekanikoko produkzioa
programatzeko goi-mailako teknikariaren titulua ezartzen du eta haren gutxieneko
irakaskuntzak finkatzen ditu. Azken arau horrek, hain zuzen ere, ordezkatzen du abenduaren
16ko 2417/1994 Errege Dekretuak ezarritako Mekanizazio bidezko produkzioko goi-mailako
teknikariaren tituluaren erregulazioa.
Bestalde, otsailaren 26ko 32/2008 Dekretuak hezkuntza-sistemaren barruan Lanbide
Heziketaren antolamendu orokorra ezartzen du Euskal Autonomia Erkidegoaren esparrurako.
Bertan esaten da Hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren helburuak honakoak direla:
pertsonak lan egiteko prestatzea, bizitzan zehar gerta daitezkeen lan-aldaketetara egokitzen
laguntzea eta garapen pertsonala, herritartasun demokratikoa eta etengabeko ikasketa
sustatzea.

1.3. PROGRAMAZIOAREN EGITURA

1.4. PROGRAMAZIO HONEN EZAUGARRIAK
Gure ikasleen ezaugarri eta testuingurua kontutan izanik egin da planifikazio hau,
ikasle hauen aurrezagutza eta gaitasunak ebaluatu ondoren guztiz zehaztua izango dena.
Programazio hau abiapuntu bat bakarrik da, irakaskuntza-ikaskuntza prozesua gauzatzeko gida
bat. Programazioa proposamen berriei irekia eta malgua denez, ikasturte guztian zehar egoera
desberdin eta ikasleen ikaskuntza erantzunen arabera egokitua izango da.
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2. PROGRAMAZIOAREN KOKAPENA
2.1. INGURUNEAREN EZAUGARRIAK
2.1.1. Inguruaren deskribapena
Ikastetxea Zarautzen aurkitzen da, Gipuzkoako probintzian. Zarautz 22.000 biztanle
inguruko udala da eta ez du immigrazio tasa altua.

2.1.2. Gure ikasgaiarekin erlazionaturiko zentro kulturalak
Ikastetxetik bost minutura oinez udal liburutegia aurkitzen da, bertan irakasgaiarekin
erlazionaturiko hainbat liburu tekniko daude. Gainera bertako instalazio eta giroa oso
aproposak dira ikasteko eta beraz programazio honetan ikasleak bertara joatea bultzatuko da.
Zarautzen bertan ez dago ikasgaiarekin erlazionaturiko beste zentro kulturalik eta
beraz ikasleek beraien prestakuntza osatzeko aukera gutxi dituzte. Hala ere, ezin ahaztu
dezakegu bi urtetik behin BEC-en antolatzen den Makina-erreminten feria. Aurten, BIEMH-ren
27. edizioa antolatzen da maiatzaren bukaeran eta beraz ikasleekin bertara ere irteera bat
egingo dugu. Ikastetxe bezala ez dugu arazorik izango irteeretarako sarrerak lortzeko.

2.2. IKASTETXEAREN EZAUGARRIAK
2.2.1. Ikasketak
Ikastetxean ikasketa hauek irakasten dira:
•
•
•

•

Batxilergoa: Zientzia eta Teknologia batxilergoa; Giza eta Gizarte Zientzia batxilergoa.
Erdi mailako heziketa zikloak: Mekanizazioa; Instalazio elektriko eta automatikoak
Goi mailako heziketa zikloak: Fabrikazio mekanikoko diseinua; Erregulazio eta kontrol
sistema automatikoak; Fabrikazio mekanikoko produkzioaren programatzea; Industri
ekipoen mantenua.
Heziketa ez arautua: Etengabe Formakuntza; Formakuntza Okupazionala; Diruz
lagundu gabeko ikastaroak.

Ikasketa guztiak kontutan hartuta ikastetxeak 700 ikasle inguru ditu.

2.2.2. Ikastetxeko langileak eta nortasun-ezaugarriak.
Ikastetxean 53 langile daude, horietako 42 irakasleak dira eta beste 11ak administrazio
eta zerbitzuetako langileak.
Ikastetxearen nortasun-ezaugarria honakoak dira:
- Arreta pertsonalizatu bat duen kalitatezko hezkuntza sistema.
- Giza baliabide eta baliabide material eguneratuak.
- Egitura parte hartzailea.
- Berrikuntza teknologikoan eta enpresa sare zabal batean oinarritutako Lanbide Heziketako
urteetako tradizioa.
- EFQM ereduan oinarritutako gestioa.
Gainera, berrikuntza pedagogiko eta teknologikoengatik, gure lanaren
eraginkortasunagatik eta bezeroei emandako kalitatezko zerbitzuagatik nabarmendu nahi du
eskualdean, beti ere etengabeko hobekuntza eta bikaintasun bidean. Horretarako ondorengo
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balio eta printzipio etikoetan oinarritzen du bere lana: errespetua, konfiantza, ardura eta
euskal kulturarekiko konpromisoa.

2.2.3. Instalazioak eta ikus-entzunezko baliabideak
Ikastetxeak instalazio asko ditu, baina garrantzitsuenak eta programazioarekin lortua
handiena dutenak azalduko ditugu. Garrantzitsuenen artean, 2 irakasle gela, Areto Nagusia,
Polikiroldegia, Liburutegia eta 6 tutoretza bilera gelak aipatuko genituzke.
Gure irakasgaian esanguratsuenak izango direnen kasuan 20 gela arrunta, 2 tailer
mekaniko, 3 informatika gela eta metrologia laborategia ditugu. Informatika gelan 20
ordenagailu daude eta beraz ez dugu arazorik izango ikasle bakoitza ordenagailu banarekin lan
egiteko.

2.2.4. Klaseak emango diren gela.
Klasea normalean gela arrunt batean emango dira, naiz eta batzuetan informatika gela
erabiliko dugun.
Gela arrunt hau 15 mahai indibidualez osaturik dago, hala ere orokorrean binaka
antolaturik egongo dira. Klaseak emateko irakasleak interneteko konexioa duen ordenagailu
bat dauka, proiektagailua eta arbel digitala. Honetaz gain, berak eramango dituen eta ikasleak
edukiko dituzten liburu eta apunteak erabiliko dira eta USB-an gordeta daukan informazio
gehigarria (argazkiekin gehienbat).

3. IKASLEEN EZAUGARRIAK
3.1. ADIN HORRETAKO IKASLEEN EZAUGARRI OROKORRAK
Goi-mailako heziketa ziklo bateko modulu baten izango ditugun ikasleak orokorrean
18-20 urte bitartekoak izango dira. Gazte hauek "nerabezaro berantiar" edo "nerabezaro
geroa" deitzen diren etapan egongo dira.
Suposatzen da etapa honetan ikaskuntza ohitura eta teknikak sendoturik daudela eta
ikasleek norbere buruaren gaitasunak neurtu eta ezagutzen dituela. Hala ere ohikoak izaten
dira autoestimuarekin erlazionaturiko arazoak; kritika, porrot edo gaitzespen bizipenak
garrantzia hartzen dute eta autokontzeptuaren garapean eragin handia dute.

3.2. IKASTETXEKO IKASLEAK
3.2.1. Ikastetxeko ikasleen ezaugarriak
Itunpeko ikastetxe baten inguruan ari garenez, orokorrean bertako ikasleak erdi maila
ekonomikoko familietako kideak dira; beraz, aberatsak ez diren arren ez dute diru arazo
larririk. Adinari dagokionez denak 16 urtetik gorako gazteak dira.
Ez dago imigrante tasa handirik eta ikasle gehienak Zarautz bertakoak dira, hala ere
ikasleen %20 inguru inguruko herrietakoak dira (Orio, Zumaia, Aizarnazabal, Deba, Getaria,...)

3.2.2. Aniztasuna gelan: programazio hau zuzendua dagoen ikasleak.
Klasean 12 ikasle daude eta mailaren arabera 3 talde handitan banatuko ditut.
Gehienak erdi mailako ziklo bat egitetik datoz eta beraz oinarri ona dute planoen gaietan eta
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klasea arazorik gabe jarraitzen dute. Egoera berdinean aurkitzen dira goi mailako beste ziklo
bat egitetik datozen ikasleak.
Bigarren taldea batxilergo teknologikotik datozen bi ikaslek osatzen dute, oso azkarrak
dira eta marrazketa badakite, baino mekanikaren inguruan oinarri nahiko justua dute.
Azkeneko taldean giza zientzien batxilergotik datozen bi ikasleak sartzen ditut. Oso
azkarrak dira baita ere baino ez dute inongo oinarririk; beraz, arazo handiak dituzte klaseak
jarraitzeko eta laguntza behar dute.

4. HELBURUAK
4.1. HEZKUNTZAREN HELBURU OROKORRA.
Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak, bere hitzaurrean
zehazten du: "Hezkuntza bide egokiena da gazteen nortasuna eraikitzeko, gaitasunak ahalik
eta gehien garatzeko, norberaren identitatea osatzeko eta errealitatearen ulermena taxutzeko,
hori guztia ezagutzazko dimentsioa, afektiboa eta axiologikoa bateratuta.....Hezkuntza on bat
herrialde baten eta bertako herritarren aberastasun handiena eta baliabide nagusia da"

4.2. LANBIDE HEZIKETAREN HELBURU OROKORRAK
Lanbide heziketaren helburuak otsailaren 26ko 32/2008 dekretuko 2.artikuluan
zehazten dira honakoak izanik:
"Pertsonak lan egiteko prestatzea, bizitzan zehar gerta daitezkeen lan-aldaketetara egokitzen
laguntzea eta garapen pertsonala, herritartasun demokratikoa eta etengabeko ikasketa
sustatzea.
Pertsonak prestatzeko, oso garrantzitsua da zenbait jarrera eta arau ematea, hala nola:
ingurumena errespetatzea, segurtasun eta laneko arriskuak ekiditeko araudia betetzea eta
norberaren jardunaren kalitatea lantzea, etengabeko hobekuntza eta izaera ekintzailea
indartzeko lagungarri baitira." Unitate didaktikoen garapenean ikasleei jarrera hauek
barneratzen eta horrek duen garrantzia ikusten erakutsiko zaie, azalpen, irudi eta ariketa
ezberdinetan zehar.
"Hezkuntza-sistemako lanbide-heziketak, halaber, ondoko helburuak izango ditu:
pertsonaren garapen osoa lortzea, sexuaren araberako estereotipoak eta eginkizunak alde
batera utzita; edozein bereizketa motaren aurka agertzea, eta sexuak erabakitzen ez duen
orientazio akademikoa eta profesionala bermatzea."

4.3. FABRIKAZIO MEKANIKOKO PRODUKZIOA PROGRAMATZEKO GOI MAILAKO
ZIKLOAREN HELBURU OROKORRAK.
Programazio honetan heziketa zikloko Oinarrizko Curriculumak zehazten dituen
helburuetatik, zuzenean (lehenengoa) edo zeharka (beste guztiak), ondorengoak lantzen ditu:
1) Fabrikazioko eta multzoko planoetan jasotako informazioa interpretatzea, irudikapen
grafikoari buruzko arauen arabera haien edukia aztertuta, mekanizazio prozesua
zehaztearren.
2) Mekanizazio-faseak eta -eragiketak gauzatzeko behar operatiboak aztertzea, prozesua
garatzeko beharrezko baliabideak oinplanoan banatzearren.
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3) Muntaia-faseak eta -eragiketak gauzatzeko behar operatiboak aztertzea, prozesua
garatzeko beharrezko baliabideak oinplanoan banatzearren.
4) Produkzio-prozesu batean lan-jarduerak baloratzea eta produkzio-helburuak lortzeko
horiek prozesu orokorrean egiten duten ekarpena identifikatzea

4.4. PROGRAMAZIO HONEN HELBURU DIDAKTIKO EDO IKASKUNTZAREN
EMAITZAK.
Programazio honekin lortu nahi diren ikaskuntzaren emaitzak oinarrizko curriculumean
definitzen diren berberak dira eta horien arabera garatu dira unitate didaktiko desberdinak.
1. Eraiki beharreko produktuen forma eta dimentsioak zehaztu, eta fabrikazio-planoetan
irudikatutako sinbologia interpretatzea.
2. Fabrikatu nahi diren produktuen formei eta dimentsioei dagozkien perdoiak eta bestelako
ezaugarriak identifikatzea, fabrikazio-planoetan jasotako informazio teknikoa aztertu eta
interpretatuta.
3. Prozesuak gauzatzeko tresnen eta erreminten krokisak egin, eta kasuak kasu eraikuntzasoluzioak zehaztu.
4. Makinak eta ekipoak automatizatzeko eskemak interpretatu, eta instalazio pneumatikoetan,
hidraulikoetan, elektrikoetan, programagarrietan eta programa-ezinetan irudikatutako
elementuak identifikatu.

5. EDUKIAK
5.1. UNITATE DIDAKTIKOEN ANTOLAKETA
UNITATE DIDAKTIKO
SEKUENTZIATUAK
UD.1

Bistak (12h)

UD.2

Ebaketa eta sekzioak (8h))

UD.3

Akotazioa (10h)

UD.4

Forma normalizatuak (8h)

UD.5

Perdoiak (14h)

UD.6

Transmisio elementuak
(14h)

UD.7

Multzoko planoak (10h)

UD.8

Lotura elementuak (14h)

UD.9

Euste elementuak (10h)

UD.10

Automatizazio eskemak
(6h)
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5.2. IKASTURTEAREN DENBORA ANTOLAKETA
Oinarrizko curriculumak zehazten dituen 132 orduak eta sortutako unitate didaktikoak
horrela banatu dira ikasturtean zehar:
1.Ebaluaketa: 1,2 eta 3 UD (30 ordu) + 4 ordu azterketarako
2.Ebaluaketa: 4,5 eta 6 UD (34 ordu) + 4 ordu azterketarako
3.Ebaluaketa: 7,8,9 eta 10 UD (40 ordu) + 4 ordu azterketarako
3. ebaluaketako berreskurapenak: 4 ordu
Berreskurapen edo gehikuntza klaseak: 8 ordu
Kurtsoko ezohikoak: 4 ordu
Unitateak 3 eta 7 sesio artean garatuko dira. Hala ere, ikasleen erantzun eta ekarpenen
arabera iraupena aldatu daiteke, proposamen hau abiapuntu bat delako eta gure ikasleen
ezaugarriei egokitzeko malgua den heinean ekarpen berriei irekia egongo delako.
Berreskurapen edo gehikuntza klaseetako edukiak 3. ebaluaketaren ondoren zehaztuko dira,
ikasle bakoitzaren beharren arabera.

5.3. UNITATEEN EGITURA
Unitate didaktiko bakoitzean lehendabizi izenburua aurkezten da, alboan unitatearen
iraupena zehazten delarik. Ondoren, espero diren ikaskuntzaren emaitzak eta helburu
didaktikoak definitzen dira.
Hurrengo atala edukiek osatzen dute. Martxoaren 2ko 64/2010 Dekretuak zehazten
dituen eduki minimoak letra lodi eta etzanaz azaltzen direnak dira. Gainera, eduki hauek hiru
taldetan banatu dira: kontzeptuzkoak (letra marroiez), prozedurazkoak (letra berdez) eta
jarrerazkoak (letra urdinez). Eduki bakoitzaren eskuineko aldean zein eduki multzori
erreferentzia egiten dion zehazten da. Jarrerazko edukiei dagokionean, badaude batzuk
unitate didaktiko guztietan landuko direnak, eta programazioaren gehiegizko luzapen
arazoengatik jarraian definitzen dira (eta ez UD bakoitzean):
−
−
−
−

Lana metodikoki egitea
Ekimena, autonomia eta justifikazioa erabakiak hartzean
Talde lana baloratzea.
Antolamendua

Honen ostean, jardueren atala dator. Bertan, garatuko diren jarduera desberdinen
definizioa, metodologia, baliabideak eta helburuak azaltzen dira. Atal honen bukaeran
aniztasunaren arretarako neurriak adierazten dira, hau da, errefortzu eta gehikuntza ariketen
proposamena.
Amaitzeko unitate bakoitza espezifikoki ebaluatzeko irizpide eta prozedurak erakusten
dira.
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5.4. UNITATE DIDAKTIKOEN SEGIDA
1. UNITATE DIDAKTIKOA: BISTAK

IRAUPENA: 12h

IKASKUNTZAREN EMAITZAK
IE1: Eraiki beharreko produktuen forma eta dimentsioak zehazten ditu, eta fabrikazio-planoetan irudikatutako
sinbologia interpretatzen du.

HELBURU DIDAKTIKOAK
1. Pieza baten bistak marraztea
2. Krokisak eskuz marraztea
3. Proiekzioetatik abiatuta piezak ikuskatzea
4. Errepresentazio grafikoan erabiltzen diren lerro normalizatuen esanahia interpretatzea
5. Erabiltzen diren formatu eta eskala desberdinak interpretatzea

E.M.
1 2 3 4
X
X X
X X
X X
X
X X
X
X X
X X
X X

EDUKIAK
- Gorputzen irudikapena, errepresentazio sistemak eta proiekzioak (1)
- Krokisak egiteko teknikak (1)
- Bista normalizatuak (1)
- Bista motak (laguntzakoak, etenak, partzialak, simetrikoak) (2)
- Bisten aukeraketa arau eta aholkuak (1,2)
- Lerro normalizatuak. Formatu normalizatuak (2)
- Eskalak. (2)
- Proiekzioak lortu eta bistak leku egokian marraztea.
- Bistak osatzea
- Txukuntasuna eta materialaren erabilpen egokia

JARDUERAK
J.1: AURKEZPENA

BALIABIDEAK

ZER egingo dudan edo duten
Modulu eta Unitate didaktikoaren
aurkezpena

NOLA egingo da

Helb.

T

1,2

2h

NORK
Ir. Ik.
X

METODOLOGIA

Irakasleak moduluaren ikaskuntzaren helburuak azaltzen ditu eta
unitate didaktikoa moduluan kokatzen du eta beste unitate
didaktikoekin erlazionatzen du.
Ikasleei pieza metalikoak ematen zaizkie eta aurpegi desberdinak
marrazteko eskatzen zaie.

X

1. eduki taldearen azalpena

NEREA LOIOLA PIKAZA

Aurkezpen dokumentua. Marrazketa
materiala. Piezak.

ZERTARAKO egingo da
Ikasleak gaian sartu, aldez aurreko ezagutzak
azaleratu eta hauek ikaskuntzaren
helburuekin erlazionatzeko

J.2: LEHEN KONTZEPTUAK
ZER egingo dudan edo duten

ZEREKIN egingo da

BALIABIDEAK
Helb.

T

1,2,3

2h

NORK
Ir. Ik.
X

X

ZEREKIN egingo da
Teoria orriak. Ordenagailuko
aurkezpena. Argazkiak. Internet
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NOLA egingo da

METODOLOGIA

Irakasleak material desberdinak erabiliz, eta ikasleen
partaidetzarekin 1. taldeko edukiak azalduko ditu .

ZERTARAKO egingo da
Kontzeptu berriak barneratzeko eta aurretik
zekitenarekin lotzeko.

J.3: MARRAZKETAREKIN IKASI

BALIABIDEAK

ZER egingo dudan edo duten
Pieza desberdinen bistak atera, eta
bistetatik abiatuz piezak identifikatu

NOLA egingo da

Helb.

T

NORK
Ir. Ik.

1,2,3

4h

X

METODOLOGIA

Ikasleak eskuz eta erregelak erabiliz pieza desberdinei buruz
planteatutako ariketak egingo dituzte, orain arte ikasitakoa
aplikatuz.

ZEREKIN egingo da
Marrazteko materialak. Laminak

ZERTARAKO egingo da
Bistaratze espaziala landu, ezagutzak
sendotu, eta bere kasa lan egiteko gaitasuna
lantzeko.

J.4: GEHIAGO JAKIN NAHI?

BALIABIDEAK

ZER egingo dudan edo duten
2. eduki taldearen azalpena

NOLA egingo da

NORK
Ir. Ik.

Helb.

T

1,4,5

1,5h

X

METODOLOGIA

Irakasleak material desberdinak erabiliz, eta ikasleen
partaidetzarekin 2. taldeko edukiak azalduko ditu .

X

Pieza desberdinen bistak atera

NOLA egingo da

Teoria orriak. Ordenagailuko
aurkezpena. Argazkiak. Internet

ZERTARAKO egingo da
Kontzeptu berriak barneratzeko eta aurretik
zekitenarekin lotzeko.

J.5: DAKIZUNA IKUSI ETA ERAKUTSI
ZER egingo dudan edo duten

ZEREKIN egingo da

BALIABIDEAK
NORK
Ir. Ik.

Helb.
inpl.

T

1,4,5

2,5h

X

METODOLOGIA

Ikasleak erregelak erabiliz pieza desberdinen bistak aterako
dituzte orain arte ikasitakoa aplikatuz. Binaka eseriko dira
elkarri laguntzeko.

ANIZTASUNARI ARRETA
ERREFORTZU ARIKETA
J.3 eta J.5. jarduerak errepikatuko dituzte zailtasun maila
bakoitzeko lamina gehiagorekin

ZEREKIN egingo da
Marrazteko materialak. Laminak

ZERTARAKO egingo da

Ezagutzak sakondu eta sendotu, bere kasa lan
egiteko eta komunikatzeko gaitasuna lantzeko

ZABALTZE ARIKETA
J.3 eta J.5. jarduerak errepikatuko dituzte zailtasun
maila handiagoko laminekin.

EBALUAZIOA
IRIZPIDEAK
1. Pieza erreal edo lamina batetik abiatuz bista desberdinak marrazten ditu
2. Bisten krokisak eskuz eta erregelarik gabe marrazten ditu
3. Proiekzioetatik abiatuta piezak ikuskatu eta desberdintzen ditu
4. Errepresentazio grafikoan erabiltzen diren lerro normalizatuen esanahia interpretatzen du
5. Erabiltzen diren formatu eta eskala desberdinak interpretatzen ditu

PROZEDURAK BALIOA
- Ebaluaziorako definituko diren laminak denboran entregatzea
- Klasean eginiko beste lanak entregatzea eta parte hartzea

NEREA LOIOLA PIKAZA
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2. UNITATE DIDAKTIKOA: EBAKETA ETA SEKZIOAK

IRAUPENA: 8h

IKASKUNTZAREN EMAITZAK
IE1: Eraiki beharreko produktuen forma eta dimentsioak zehazten ditu, eta fabrikazio-planoetan irudikatutako
sinbologia interpretatzen du.

HELBURU DIDAKTIKOAK
1. Ebaketa mota desberdinak identifikatu eta interpretatzea
2. Bistetatik abiatuta ebaketak marraztea
3. Sekzio mota desberdinak identifikatu eta interpretatzea
4. Sekzioak marraztea.

E.M.
1 2 3 4
X
X
X
X
X X
X X
X X
X X
X X

EDUKIAK
- Ebaketak. Ezaugarriak eta arauak (1)
- Ebaketak. Motak (1)
- Sekzioak. Ezaugarriak eta arauak (1)
- Sekzioak. Motak (1)
- Ebaketa eta sekzioen arteko ezberdintasunak identifikatzea (1)
- Planoetako akatsak identifikatu eta zuzentzea
- Ebaketa eta sekzioak marraztea
- Normalizazioaren erabilpenaren saiakera
- Txukuntasuna eta materialaren erabilpen egokia

JARDUERAK
J.1: AURKEZPENA

BALIABIDEAK

ZER egingo dudan edo duten
Unitate didaktikoaren aurkezpena.

NOLA egingo da

Helb.

T

1,3

1h

NORK
Ir. Ik.
X

METODOLOGIA

Irakasleak ikaskuntzaren helburuak azaltzen ditu eta unitate
didaktikoa moduluan kokatzen du eta beste unitate didaktikoekin
erlazionatzen du.
Ikasleekin gaiari buruz dakitenaz hitz egiten da.

X

ZEREKIN egingo da
Aurkezpen dokumentua.

ZERTARAKO egingo da
Ikasleak gaian sartu, aldez aurreko ezagutzak
azaleratu eta irudikapen mota honen
abantailak ezagutzeko.

J.2: IKASI BEHARREKOA

BALIABIDEAK

ZER egingo dudan edo duten
1. eduki taldearen azalpena

NOLA egingo da

Helb.

T

1,2,3,4

2h

X

METODOLOGIA

Irakasleak material desberdinak erabiliz, eta ikasleen
partaidetzarekin 1. taldeko edukiak azalduko ditu .

NEREA LOIOLA PIKAZA

NORK
Ir. Ik.
X

ZEREKIN egingo da
Teoria orriak. Ordenagailuko
aurkezpena. Argazkiak. Internet

ZERTARAKO egingo da
Gaiaren oinarriak barneratzeko eta aurretik
zekitenarekin lotzeko.
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J.3: PRAKTIKATU

BALIABIDEAK

ZER egingo dudan edo duten

Helb.

T

Ebaketa eta sekzioak marraztu; eta
marraztuta dauden planoetan akatsak
aurkitu eta zuzendu

1,2,3,4

5h

NOLA egingo da

NORK
Ir. Ik.
X

METODOLOGIA

Ikasleak eskuz eta erregelak erabiliz ebaketa eta sekzioei buruzko
ariketak egingo dituzte (marrazketa banaka eta zuzenketakoak
binaka). Bitartean sortzen diren zalantzen inguruko azalpenak
egingo ditu irakasleak.

X

Marrazteko materialak. Laminak

ZERTARAKO egingo da
Ebaketa eta sekzioak interpretatzen trebezia
lortzeko. Ezagutzak sakondu eta sendotu,
bere kasa lan egiteko eta komunikatzeko
gaitasuna lantzeko.

ANIZTASUNARI ARRETA
ERREFORTZU ARIKETA
J.3 jarduera errepikatuko dute zailtasun maila bakoitzeko
ariketa gehiagorekin

ZEREKIN egingo da

ZABALTZE ARIKETA
J.3 jarduera errepikatuko dute zailtasun maila
handiagoko ariketekin

EBALUAZIOA
IRIZPIDEAK
1. Ebaketa mota desberdinak identifikatu eta interpretatzen ditu
2. Bistetatik abiatuta pieza mota desberdinen ebaketak marrazten ditu
3. Sekzio mota desberdinak identifikatu eta interpretatzen ditu
4. Pieza mota desberdinen sekzio mota desberdinak marrazten ditu.

PROZEDURAK BALIOA
- Ebaluaziorako definitzen diren ariketak denboran entregatzea
- Klasean eginiko beste lanak entregatzea eta parte hartzea

NEREA LOIOLA PIKAZA
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3. UNITATE DIDAKTIKOA: AKOTAZIOA
IKASKUNTZAREN EMAITZAK

IRAUPENA: 10h

IE2: Fabrikatu nahi diren produktuen formei eta dimentsioei dagozkien perdoiak eta bestelako ezaugarriak
identifikatzen ditu, fabrikazio-planoetan jasotako informazio teknikoa aztertu eta
interpretatuta.

HELBURU DIDAKTIKOAK
1. Koten elementu eta ezaugarriak identifikatzea
2. Akotazio arauak ezagutzea eta aplikatzea
3. Fabrikazio prozesu desberdinen bitartez lortutako piezen planoen akotazioa egitea, akotazio sistema egokia
aukeratuz.
E.M.
EDUKIAK
1 2 3 4
- Akotazioaren oinarriak (kontzeptua, motak, kota elementuak eta sinbologia)(1)
- Koten irudikapen arauak

X
X
X
X
X
X

- Akotazio sistemak (1)
- Elementu berezien akotazioa (txaflanak, konoak, txabetak,...)
- Planoen akotazio egitea
- Akotazio akatsak antzematea
- Planoetako akotazioa interpretatzea
- Analisia eta ondorioztatzea

JARDUERAK
J.1: AURKEZPENA

X
X
X
X
X
X
X
X

BALIABIDEAK

ZER egingo dudan edo duten
Unitate didaktikoaren aurkezpena eta
proiektu europarraren laminak aztertu.

NOLA egingo da

Helb.

T

3

2h

NORK
Ir. Ik.
X

METODOLOGIA

Irakasleak ikaskuntzaren helburuak azaltzen ditu eta unitate
didaktikoa moduluan kokatzen du eta beste unitate didaktikoekin
erlazionatzen du. Ikasleei aurretik marraztuta duten lamina baten
akotazioa eskatuko zaie alde batetik eta bestetik azpitaldeka
proiektu europarreko laminak aztertzen hasiko dira

X

Ikasleak gaian sartu, aldez aurreko ezagutzak
azaleratu eta hauek ikaskuntzaren
helburuekin erlazionatzeko.
E-twinning proiektua aurrera eramateko

BALIABIDEAK

ZER egingo dudan edo duten

Helb.

T

1. eduki taldearen azalpena. Egin beharreko
lanaren azalpena.

1,2

2h

NORK
Ir. Ik.
X

METODOLOGIA

Irakasleak material desberdinak erabiliz 1. taldeko edukiak
azalduko ditu. Akotazio arauei buruz binaka egin beharreko lana
azaldu eta banatuko du, talde bakoitzari gai bat emanaz.

NEREA LOIOLA PIKAZA

Aurkezpen dokumentua. Marrazketa
materiala. Europar proiektuko planoak

ZERTARAKO egingo da

J.2: LEHEN KONTZEPTUAK

NOLA egingo da

ZEREKIN egingo da

ZEREKIN egingo da
Teoria orriak. Ordenagailuko
aurkezpena. Argazkiak. Internet

ZERTARAKO egingo da
Akotazioari buruzko kontzeptu berriak
barneratzeko eta aurretik zekitenarekin
lotzeko.
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J.3: ZUEN TXANDA

BALIABIDEAK

ZER egingo dudan edo duten

Helb.

T

Akotazio arauei buruzko lanen aurkezpena.

1,2,3

4h

NOLA egingo da

NORK
ZEREKIN egingo da
Ir.
Ik.
X
X Ikasleek prestaturiko lanak

METODOLOGIA

Ikasle bikote bakoitzak beste ikaskideei akotazio arauen atal bat
azalduko die. Irakasleak iruditzen zaizkion ekarpenak egingo ditu
gaia landu eta sakontzeko

ZERTARAKO egingo da
Araudia behar bezala eta arrazoituz
bereganatu dutela berresteko eta taldeko
lanerako gaitasun lantzeko.

J.4: ZUZENKETAK

BALIABIDEAK

ZER egingo dudan edo duten
Elementu berezien akotazioaren azalpena
eta laminaren zuzenketa

NOLA egingo da

Helb.

T

1,2,3

2h

NORK
Ir. Ik.
X

METODOLOGIA

Irakasleak material desberdinak erabiliz azalpena emango du.
Ikasleek J.1 jardueran egindako akotazioa zuzenduko dute ikasitako
kontzeptuetan oinarrituz.

ANIZTASUNARI ARRETA
ERREFORTZU ARIKETA
Akotazio era zuzena identifikatzeko ariketa sorta bat
egingo dute. Aurretik egindako lamina gehiagoren
akotazioa egingo dute

X

ZEREKIN egingo da
Teoria orriak. Ordenagailuko
aurkezpena. J.1-eko lamina

ZERTARAKO egingo da
Ikasteko prozesua autoebaluatzeko eta
edukiak finkatzeko.

ZABALTZE ARIKETA
Aurretik egindako lamina konplexuenen akotazioa
egingo dute

EBALUAZIOA
IRIZPIDEAK
1. Plano desberdinetan oinarrituz koten elementu eta ezaugarriak identifikatzen ditu
2. Akotazio arauak ezagutzen ditu eta aplikatzeko gai da, akotazio akatsak zuzenduz.
3. Fabrikazio prozesu desberdinen bitartez lortutako piezen planoen akotazioa egiten du, akotazio sistema egokia
aukeratuz.

PROZEDURAK BALIOA

NEREA LOIOLA PIKAZA

- Akotazio arauei buruz eginiko lanaren garapena eta aurkezpena

%50

- Ikasleek akotatu eta zuzenduriko lamina

%50

16

Master Amaierako Lana

4. UNITATE DIDAKTIKOA: FORMA NORMALIZATUAK

IRAUPENA: 8h

IKASKUNTZAREN EMAITZAK
IE1: Eraiki beharreko produktuen forma eta dimentsioak zehazten ditu, eta fabrikazio-planoetan irudikatutako
sinbologia interpretatzen du.

HELBURU DIDAKTIKOAK
1. Elementu hariztatuen izendapena, ezaugarriak eta irudikapena interpretatzea eta gauzatzea.
2. Beste eragiketa normalizatuen irudikapena, izendapena eta interpretazioa.

EDUKIAK

1
X
X
X
X
X

- Hariak
- Harien irudikapen, izendapen eta interpretazioa egitea
- Beste eragiketa normalizatuak: moletaketa, hozkadurak, mataderak, nerbioak.
- Beste eragiketa normalizatuak identifikatu, interpretatu eta irudikatzea
- Eragiketa normalizatuen akotazioa egitea
- Normalizazioan inplikazioa

E.M.
2 3 4
X
X
X
X
X
X

JARDUERAK
J.1: AURKEZPENA

BALIABIDEAK

ZER egingo dudan edo duten
Hiruhileko eta Unitate didaktikoaren
aurkezpena eta sarrera.

NOLA egingo da

Helb.

T

1,2

1h

NORK
Ir. Ik.
X

METODOLOGIA

Irakasleak ikaskuntzaren helburuak azaltzen ditu eta unitate
didaktikoa moduluan kokatzen du eta beste unitate didaktikoekin
erlazionatzen du. Ikasleei piezak eta planoak emango zaizkie
erlaziona ditzaten.

X

ZEREKIN egingo da
Aurkezpen dokumentua. Eragiketa
normalizatuen planoak. Pieza fisikoak

ZERTARAKO egingo da
Ikasleak gaian sartu, aldez aurreko ezagutzak
azaleratu eta hauek ikaskuntzaren
helburuekin erlazionatzeko

J.2: HARIAK

BALIABIDEAK

ZER egingo dudan edo duten
Hariei buruzko kontzeptu eta prozeduren
lanketa

NOLA egingo da

Helb.

T

1

4h

NORK
Ir. Ik.
X

METODOLOGIA

Era konbinatu batean landuko da harien gaia. Alde batetik ikasleak
hari desberdinen krokisak egingo dituzte erregelarik gabe eta pieza
eta planoetatik abiatuz; bestetik, kasu praktikoekin erlazionatutako
kontzeptuak landuko ditu irakasleak plano eta teoria orrien bidez.

X

Eragiketa normalizatuei buruzko kontzeptu
eta prozeduren lanketa.

NEREA LOIOLA PIKAZA

Teoria orriak. Marrazketa materiala.
Planoak. Piezak

ZERTARAKO egingo da
Ikertuz eta landuz hariei buruzko kontzeptu
berriak barneratzeko, eta ezagupen horiek
sakondu eta sendotzeko.

J.3: BESTE ERAGIKETAK
ZER egingo dudan edo duten

ZEREKIN egingo da

BALIABIDEAK
Helb.

T

2

3h

NORK
Ir. Ik.
X

X

ZEREKIN egingo da
Teoria orriak. Marrazketa materiala.
Planoak. Piezak
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NOLA egingo da

METODOLOGIA

Era konbinatu batean landuko da gaia. Alde batetik ikasleak
eragiketa normalizatu desberdinen krokisak egingo dituzte
erregelarik gabe eta pieza eta planoetatik abiatuz; bestetik, kasu
praktikoekin erlazionatutako kontzeptuak landuko ditu irakasleak
plano eta teoria orrien bidez.

ANIZTASUNARI ARRETA
ERREFORTZU ARIKETA
Zailtasun maila bakoitzeko plano gehiagoren lanketa eta
errepresentazioa

ZERTARAKO egingo da
Ikertuz eta landuz beste eragiketa
normalizatuei buruzko kontzeptu berriak
barneratzeko, eta ezagupen horiek sakondu
eta sendotzeko.

ZABALTZE ARIKETA
Zailtasun maila gehiagoko plano gehiagoren lanketa
eta errepresentazioa

EBALUAZIOA
IRIZPIDEAK
1. Elementu hariztatuen izendapena, ezaugarriak eta irudikapena interpretatzen eta gauzatzen ditu
2. Beste eragiketa normalizatuen irudikapena, izendapena eta interpretazioa egiten du

PROZEDURAK BALIOA
- Klasean hariei buruz egindako ariketak denboran entregatzea
- Klasean beste eragiketa normalizatuei buruz egindako ariketak entregatzea

NEREA LOIOLA PIKAZA
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5. UNITATE DIDAKTIKOA: PERDOIAK ETA TRATAMENDUAK

IRAUPENA: 14h

IKASKUNTZAREN EMAITZAK
IE2: Fabrikatu nahi diren produktuen formei eta dimentsioei dagozkien perdoiak eta bestelako ezaugarriak
identifikatzen ditu, fabrikazio-planoetan jasotako informazio teknikoa aztertu eta
interpretatuta.

HELBURU DIDAKTIKOAK
1. Perdoi dimentsionalak interpretatu eta definitzea
2. Perdoi geometrikoak interpretatu eta definitzea
3. Gainazaleko perdoiak interpretatu eta definitzea
4. Tratamendu termiko eta gainazalekoen sinbologia interpretatzea

EDUKIAK

1

- Perdoiak eta doikuntzak. ISO sistema

X
X
X

- Perdoi dimentsional eta geometrikoak
- Gainazaleko perdoiak. Zimurtasuna.
- Planoetako perdoiak interpretatzea
- Perdoien taulak erabiltzea

X
X

- Tratamendu termiko eta gainazalekoen sinbologia
- Fabrikazio planoetako sinbologia interpretatzea.
- Normalizazioan inplikazioa

E.M.
2 3 4
X
X X
X X
X X
X
X X
X X
X X

JARDUERAK
J.1: AURKEZPENA

BALIABIDEAK

ZER egingo dudan edo duten

Helb.

T

Unitate didaktikoaren aurkezpena eta
sarrera.

1,2,3,4

2h

NOLA egingo da

NORK
Ir. Ik.
X

METODOLOGIA

Irakasleak moduluaren ikaskuntzaren helburuak azaltzen ditu eta
unitate didaktikoa moduluan kokatzen du eta beste unitate
didaktikoekin erlazionatzen du. Ikasleek hirunaka bi ariketa egingo
dituzte: perdoiak irudikatzen dituzten planoak aztertu eta hauek
sailkatu; eta pieza baten planoa hartu eta neurriak fisikoki
egiaztatu.

X

Perdoi dimentsional eta geometrikoen
ikaskuntza eta lanketa.

NEREA LOIOLA PIKAZA

Aurkezpen dokumentua. Planoak.
Pieza. Neurketa erremintak.

ZERTARAKO egingo da
Ikasleak gaian sartu, aldez aurreko ezagutzak
azaleratu eta hauek ikaskuntzaren
helburuekin erlazionatzeko

J.2: DIMENTSIO ETA GEOMETRIA
ZER egingo dudan edo duten

ZEREKIN egingo da

BALIABIDEAK
Helb.

T

1,2

4h

NORK
Ir. Ik.
X

X

ZEREKIN egingo da
Teoria orriak. Ordenagailua. Planoak.
Perdoi taulak
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NOLA egingo da

METODOLOGIA

ZERTARAKO egingo da

Era konbinatu batean landuko da gaia. Irakasleak perdoiei buruzko
oinarrizko kontzeptuak azalduko ditu plano desberdinak erakusten Ikertuz eta landuz perdoiei buruzko
dituen bitartean. Ikasleak binaka, aurretik eginiko planoetako
kontzeptu berriak barneratzeko, eta
piezen perdoiak definituko ditu kontzeptu horiek eta taulak erabiliz. ezagupen horiek sakondu eta sendotzeko.
Guztion artean zuzenduko dira.

J.3: GAINAZALA ETA TRATAMENDUAK
ZER egingo dudan edo duten
Gainazaleko perdoi eta tratamenduen eta
tratamendu termikoen ikaskuntza eta
lanketa.

NOLA egingo da

BALIABIDEAK
Helb.

T

3,4

4h

NORK
Ir. Ik.
X

METODOLOGIA

Era konbinatu batean landuko da gaia. Irakasleak oinarrizko
kontzeptuak azalduko ditu plano desberdinak erakusten dituen
bitartean. Ikasleak binaka, aurretik eginiko planoetako piezen
perdoi eta tratamenduak definituko ditu kontzeptu horiek eta
taulak erabiliz. Guztion artean zuzenduko dira.

X

Errepasoa eta zalantzak argitu.

NOLA egingo da

Teoria orriak. Ordenagailua. Planoak.
Perdoi taulak

ZERTARAKO egingo da
Ikertuz eta landuz kontzeptu berriak
barneratzeko, eta ezagupen horiek sakondu
eta sendotzeko.

J.4: OROITZAPEN ETA GALDERAK
ZER egingo dudan edo duten

ZEREKIN egingo da

BALIABIDEAK
Helb.

T

1,2,3,4

2h

NORK
Ir. Ik.
X

METODOLOGIA

Ikasleak gaiaren inguruan dituzten zalantzak azalduko dituzte eta
irakasleak hauei erantzunez gaiaren errepasoa egingo du.

X

ZEREKIN egingo da
Ordenagailua eta planoak.

ZERTARAKO egingo da
Ezagutzak finkatzeko eta litezkeen okerreko
interpretazioak zuzentzeko

J.5: ZER IKASI DUZU?

BALIABIDEAK

ZER egingo dudan edo duten
Ikasitakoa ebaluatzeko bakarkako ariketa.

NOLA egingo da

Helb.
inpl.

T

NORK
Ir. Ik.

1,2,3,4

2h

X

METODOLOGIA

Ikasleak bi ariketa egingo ditu:
1. Plano bat emango zaie eta bertako perdoi batzuen
azalpena eta justifikazioa idatziko dute.
2. Perdoi gabeko plano bat emango zaie eta definitu egingo
dituzte, produktuaren eginkizun eta ezaugarriak ezagututa.

ANIZTASUNARI ARRETA
ERREFORTZU ARIKETA
J.2 eta J.3 jarduerak errepikatuko dituzte zailtasun maila
bakoitzeko plano gehiagorekin

NEREA LOIOLA PIKAZA

ZEREKIN egingo da
Perdoien taulak eta klaseko apunteak.

ZERTARAKO egingo da

Ikasteko prozesua ebaluatzeko, eta ondorengo
UDan indartu ditzakegun ahulguneak antzemateko

ZABALTZE ARIKETA
J.2 eta J.3. jarduerak errepikatuko dituzte zailtasun
maila handiagoko planoekin.
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EBALUAZIOA
IRIZPIDEAK
1. Perdoi dimentsionalak interpretatu eta definitzen ditu
2. Perdoi geometrikoak interpretatu eta definitzen ditu
3. Gainazaleko perdoiak interpretatu eta definitzen ditu
4. Tratamendu termiko eta gainazalekoen sinbologia interpretatzen du

PROZEDURAK BALIOA

NEREA LOIOLA PIKAZA

- Ebaluazio jarduerako (J5) lehenengo ariketa

%50

- Ebaluazio jarduerako (J5) bigarrengo ariketa

%50

21

Master Amaierako Lana

6. UNITATE DIDAKTIKOA: TRANSMISIO ELEMENTUAK

IRAUPENA: 14h

IKASKUNTZAREN EMAITZAK
IE1: Eraiki beharreko produktuen forma eta dimentsioak zehazten ditu, eta fabrikazio-planoetan irudikatutako
sinbologia interpretatzen du.
IE2: Fabrikatu nahi diren produktuen formei eta dimentsioei dagozkien perdoiak eta bestelako ezaugarriak
identifikatzen ditu, fabrikazio-planoetan jasotako informazio teknikoa aztertu eta
interpretatuta.

HELBURU DIDAKTIKOAK
1. Transmisio elementuak identifikatu eta izendatu.
2. Transmisio elementuak krokis batean irudikatu, normalizazio arauak errespetatuz.
3. Katalogo eta taula komertzialak egoki erabili.

EDUKIAK

1
X
X
X

- Engranajeak
- Kateak eta Poleak
- Matadera eta Mihiak
- Transmisio elementuak identifikatu eta izendatzea (normalizazioa)
- Engranaje, kate, polea, matadera eta mihiak irudikatzea
- Transmisio elementuen merkataritza katalogo eta taulak erabiltzea

X

- Normalizazioa betetzea

E.M.
2 3 4
X X
X X
X X
X
X X
X
X X

JARDUERAK
J.1: AURKEZPENA

BALIABIDEAK

ZER egingo dudan edo duten
Unitate didaktikoaren aurkezpena eta
sarrera

NOLA egingo da

Helb.

T

1,3

1h

NORK
Ir. Ik.
X

METODOLOGIA

Irakasleak moduluaren ikaskuntzaren helburuak azaltzen ditu eta
unitate didaktikoa moduluan kokatzen du eta beste unitate
didaktikoekin erlazionatzen du.
Ikasleei katalogo eta elementu fisikoak ematen zaizkie elkar
erlazionatzeko.

X

ZEREKIN egingo da
Aurkezpen dokumentua. Katalogoak.
Elementu fisikoak

ZERTARAKO egingo da
Ikasleak gaian sartu, transmisio elementuei
buruzko aldez aurreko ezagutzak azaleratu
eta hauek ikaskuntzaren helburuekin
erlazionatzeko.

J.2: ENGRANAJEAK

BALIABIDEAK

ZER egingo dudan edo duten
Engranajeen kontzeptu eta ezaugarrien
ikaskuntza eta lanketa

NOLA egingo da

Helb.

T

1,2,3

3h

NORK
Ir. Ik.
X

METODOLOGIA

X

ZEREKIN egingo da
Ordenagailua. Planoak. Katalogoak.
Engranajeak. Marrazketa materiala

ZERTARAKO egingo da

Era konbinatu batean landuko da gaia. Ikasleek katalogo eta
Ikertuz eta landuz engranajeei buruzko
planoetako informazioan oinarrituz ematen zaizkien engranajeen
kontzeptu berriak barneratzeko, eta
krokisak egin behar dituzte. Tarteka irakasleak kontzeptu orokorrak ezagupen horiek aurretik zekitenarekin lotu

NEREA LOIOLA PIKAZA
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eta akotazioa arauak azalduko ditu planoak aztertuz eta katalogoak
erabiliz elementuen adierazpen normalizatuak aztertuko dira.

eta sakondu eta sendotzeko.

J.3: KATEAK ETA POLEAK
ZER egingo dudan edo duten
Polea eta kateei buruzko kontzeptu eta
ezaugarrien ikaskuntza eta lanketa

NOLA egingo da

BALIABIDEAK
Helb.

T

1,2,3

2h

NORK
Ir. Ik.
X

METODOLOGIA

Era konbinatu batean landuko da gaia. Ikasleek katalogo eta
planoetako informazioan oinarrituz ematen zaizkien polea eta
kateen krokisak egin behar dituzte. Tarteka irakasleak kontzeptu
orokor eta akotazioa arauak azalduko ditu planoak aztertuz eta
katalogoak erabiliz elementuen adierazpen normalizatuak aztertuko
dira.

X

Mihi eta mataderei buruzko kontzeptu eta
ezaugarrien ikaskuntza eta lanketa

NOLA egingo da

Ordenagailua. Planoak. Katalogoak.
Poleak. Kateak. Marrazketa materiala

ZERTARAKO egingo da
Ikertuz eta landuz kate eta poleei buruzko
kontzeptu berriak barneratzeko, eta
ezagupen horiek aurretik zekitenarekin lotu
eta sakondu eta sendotzeko.

J.4: MIHI ETA MATADERAK
ZER egingo dudan edo duten

ZEREKIN egingo da

BALIABIDEAK
Helb.
1,2,3

NORK
Ir. Ik.

T
2h

X

METODOLOGIA

Era konbinatu batean landuko da gaia. Ikasleek katalogo eta
planoetako informazioan oinarrituz ematen zaizkien mihi eta
mataderen krokisak egin behar dituzte. Tarteka irakasleak
kontzeptu orokor eta akotazioa arauak azalduko ditu planoak
aztertuz eta katalogoak erabiliz elementuen adierazpen
normalizatuak aztertuko dira.

X

ZEREKIN egingo da
Ordenagailua. Planoak. Katalogoak.
Mataderak. Mihiak Marrazketa
materiala

ZERTARAKO egingo da
Ikertuz eta landuz mihi eta mataderei
buruzko kontzeptu berriak barneratzeko, eta
ezagupen horiek aurretik zekitenarekin lotu
eta sakondu eta sendotzeko.

J.5: SALTZAILEAK

BALIABIDEAK

ZER egingo dudan edo duten
Transmisio elementuei buruzko lanak egin
eta hauen aurkezpena

NOLA egingo da

Helb.
inpl.

T

NORK
Ir. Ik.

1,3

4h

X

METODOLOGIA

Hiruko taldeetan elementu multzo bakoitzeko lan bat egin
eta aurkeztuko dute. Saltzaileen paperean jarriko dira eta
produktuari buruzko informazioa eman beharko dute
katalogoak erabiliz.

ANIZTASUNARI ARRETA
ERREFORTZU ARIKETA
J.2, J.3 eta J.4. jarduerak landuko dituzte zailtasun maila
bakoitzeko plano gehiagorekin

NEREA LOIOLA PIKAZA

ZEREKIN egingo da
Informatika gela. Proiektorea.
Katalogoak.

ZERTARAKO egingo da

Ezagutzak sakondu eta sendotu, bere kasa lan
egiteko eta komunikatzeko gaitasuna lantzeko.
Katalogoak erabiltzera ohitzeko.

ZABALTZE ARIKETA
J.2, J.3 eta J.4. jarduerak sakonduko dituzte zailtasun
maila handiagoko planoekin
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EBALUAZIOA
IRIZPIDEAK
1. Transmisio elementuak identifikatu eta izendatzen ditu.
2. Transmisio elementuak normalizazio arauak errespetatuz krokis batean irudikatzen ditu.
3. Katalogo eta taula komertzialak egoki erabiltzen ditu.

PROZEDURAK BALIOA
- J.2, J.3 eta J.4 jardueretan eginiko krokisak klasean landu eta zuzen entregatzea

%60

- Taldeka eginiko lanaren txostena eta aurkezpena

%40

NEREA LOIOLA PIKAZA
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7. UNITATE DIDAKTIKOA: MULTZOKO PLANOAK

IRAUPENA: 10h

IKASKUNTZAREN EMAITZAK
IE1: Eraiki beharreko produktuen forma eta dimentsioak zehazten ditu, eta fabrikazio-planoetan irudikatutako
sinbologia interpretatzen du.
IE2: Fabrikatu nahi diren produktuen formei eta dimentsioei dagozkien perdoiak eta bestelako ezaugarriak
identifikatzen ditu, fabrikazio-planoetan jasotako informazio teknikoa aztertu eta
interpretatuta.
IE3: Prozesuak gauzatzeko tresnen eta erreminten krokisak egiten ditu, eta kasuak kasu eraikuntza-soluzioak
zehazten ditu.

HELBURU DIDAKTIKOAK
1. Multzoko planoetako piezak identifikatu eta sailkatzea
2. Irudikaturiko mekanismoen funtzionamendua aztertzea
3. Piezen zerrendei buruzko informazioa aztertu eta ulertzea

EDUKIAK

1
X

- Multzoko planoak. Arau eta kontzeptu orokorrak.
- Piezen zenbakikuntza eta zerrendak.
- Multzoko planoak egitea eta piezak zerrendatzea.
- Multzoko planoetako piezen krokisak egitea.
- Elementu komertzialak identifikatu eta zerrendatzea.
- Multzoaren funtzionamendua deskribatzea.
- Azterketa eta dedukzioa

X
X
X
X

E.M.
2 3 4
X X
X X
X X
X
X
X X
X X

JARDUERAK
J.1: AURKEZPENA

BALIABIDEAK

ZER egingo dudan edo duten
Hiruhileko eta Unitate didaktikoaren
aurkezpena eta sarrera

NOLA egingo da

Helb.

T

1

2h

NORK
Ir. Ik.
X

METODOLOGIA

Irakasleak ikaskuntzaren helburuak azaltzen ditu eta unitate
didaktikoa moduluan kokatzen du eta beste unitate didaktikoekin
erlazionatzen du. Ikasleek ematen zaizkien planoetako piezak
multzoko planoan identifikatuko dituzte

X

ZEREKIN egingo da
Aurkezpen dokumentua. Multzoko eta
piezen planoak.

ZERTARAKO egingo da
Ikasleak gaian sartu, aldez aurreko ezagutzak
azaleratu eta hauek ikaskuntzaren
helburuekin erlazionatzeko.

J.2: JAKIN BEHARREKOA

BALIABIDEAK

ZER egingo dudan edo duten

Helb.

T

Kontzeptuzko edukien azalpena adibide bat
jarraituz.

1,2,3

2h

NOLA egingo da

X

METODOLOGIA

Irakasleak adibide bat jarraituz eta SolidWorks programarekin
kontzeptuzko edukiak azalduko ditu .

NEREA LOIOLA PIKAZA

NORK
Ir. Ik.

ZEREKIN egingo da
Pieza eta multzoaren planoak.
SolidWorks programa.

ZERTARAKO egingo da
Kontzeptu berriak barneratzeko eta aurretik
zekitenarekin lotzeko.
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J.3: PIEZA ETA MULTZOAK ERLAZIONATZEN

BALIABIDEAK

ZER egingo dudan edo duten

Helb.

T

NORK
Ir. Ik.

Pieza eta multzoak erlazionatzeko ariketak

1,2

4h

X

NOLA egingo da

METODOLOGIA

Bi ariketa mota egingo dituzte. 1) Piezen planoak eman eta
multzoko planoaren krokisa egin. 2) Multzoko planoa eman eta
piezen planoen krokisak egin.

ZEREKIN egingo da
Marrazteko materialak. Pieza eta
multzoko planoak

ZERTARAKO egingo da
Ikertuz eta landuz ezagupen berriak aurretik
zekitenarekin lotu eta sakondu eta
sendotzeko.

J.4: PIEZEN SAILKAPENA

BALIABIDEAK

ZER egingo dudan edo duten
Multzoko planoetako piezen ezaugarriak
aztertu eta sailkatu

NOLA egingo da

Helb.

T

NORK
Ir. Ik.

ZEREKIN egingo da

1,2,3

2h

X

Multzoko planoak. Katalogoak

METODOLOGIA

Multzoko planoa banatuko zaie eta binaka piezak aztertu eta
sailkatuko dituzte (fabrikatu beharrekoak edo komertzialak),
ondoren piezen zerrenda eginaz eta multzoaren funtzionamendua
azalduz.

ANIZTASUNARI ARRETA
ERREFORTZU ARIKETA
J.3 eta J.4. jarduerak errepikatuko dituzte zailtasun maila
bakoitzeko ariketa gehiagorekin

ZERTARAKO egingo da
Ikertuz eta landuz ezagupenak sakondu eta
sendotzeko. Taldekako komunikazio eta lana
lantzeko

ZABALTZE ARIKETA
J.3 eta J.4. jarduerak errepikatuko dituzte zailtasun
maila handiagoko ariketekin.

EBALUAZIOA
IRIZPIDEAK
1. Multzoko planoetako piezak identifikatu eta sailkatzen ditu.
2. Irudikaturiko mekanismoen funtzionamendua aztertu du.
3. Piezen zerrendei buruzko informazioa aztertu eta ulertzen du.

PROZEDURAK BALIOA

NEREA LOIOLA PIKAZA

- J.3 jardueran eginiko krokisak klasean landu eta egoki entregatzea

%50

- J.4 jardueran eginiko lana klasean landu eta egoki entregatzea

%50
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8. UNITATE DIDAKTIKOA: LOTURA ELEMENTUAK

IRAUPENA: 14h

IKASKUNTZAREN EMAITZAK
IE1: Eraiki beharreko produktuen forma eta dimentsioak zehazten ditu, eta fabrikazio-planoetan irudikatutako
sinbologia interpretatzen du.
IE2: Fabrikatu nahi diren produktuen formei eta dimentsioei dagozkien perdoiak eta bestelako ezaugarriak
identifikatzen ditu, fabrikazio-planoetan jasotako informazio teknikoa aztertu eta
interpretatuta.
IE3: Prozesuak gauzatzeko tresnen eta erreminten krokisak egiten ditu, eta kasuak kasu eraikuntza-soluzioak
zehazten ditu.

HELBURU DIDAKTIKOAK
1. Lotura motak ezagutu eta desberdindu
2. Lotura elementuak interpretatu, definitu eta izendatu
3. Lotura elementuak irudikatu.
4. Merkataritza katalogoak aztertzea eta erabiltzea.

EDUKIAK

1
X
X
X

- Lotura finkoak. Soldadura eta errematxeak (sinbologia eta irudikapena)
- Lotura desmuntagarriak. Torlojuak (Irudikapena, izendapena eta motak)
- Lotura desmuntagarriak. Azkoin, zirrindola, larakoak,... (Irudikapen eta izendapena)
- Lotura mota desberdinak interpretatu, irudikatu eta izendatzea

X

- Multzoko planoetan elementu desberdinak identifikatu eta definitzea
- Elementu komertzialen katalogoak aztertu eta erabiltzea

X

- Normalizazioa betetzea

E.M.
2 3 4
X
X X
X
X X
X X
X
X X

JARDUERAK
J.1: AURKEZPENA

BALIABIDEAK

ZER egingo dudan edo duten
Unitate didaktikoaren aurkezpena eta
sarrera.

NOLA egingo da

Helb.

T

1,3

2h

NORK
Ir. Ik.
X

METODOLOGIA

Irakasleak ikaskuntzaren helburuak azaltzen ditu eta unitate
didaktikoa moduluan kokatzen du eta beste unitate didaktikoekin
erlazionatzen du. Ikasleei lotura elementuak ematen zaizkie eta
bista desberdinak marrazteko eskatzen zaie

X

Lotura finkoen sinbologia eta
irudikapenaren ikasketa eta lanketa

NEREA LOIOLA PIKAZA

Aurkezpen dokumentua. Marrazketa
materiala. Lotura elementuak

ZERTARAKO egingo da
Ikasleak gaian sartu, aldez aurreko ezagutzak
azaleratu eta hauek ikaskuntzaren
helburuekin erlazionatzeko

J.2: LOTURA FINKOAK
ZER egingo dudan edo duten

ZEREKIN egingo da

BALIABIDEAK
Helb.

T

1,2,3

4h

NORK
Ir. Ik.
X

X

ZEREKIN egingo da
Teoria orriak. Argazkiak. Internet.
Multzoko planoak
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NOLA egingo da

METODOLOGIA

ZERTARAKO egingo da

Era konbinatu batean landuko da gaia. Irakasleak multzoko
planoetatik abiatuz azalpen teorikoa emango du eta tarteka
ikasleek binaka beste plano batzuetako loturen ezaugarriak
zehaztuko dituzte. Ikasleen lan tarte horretan irakasleak ekarpen
gehiago egingo ditu.

Aztertuz eta landuz lotura finkoei buruzko
kontzeptu berriak barneratzeko, eta
ezagupen horiek aurretik zekitenarekin lotu
eta sakondu eta sendotzeko.

J.3: LOTURA DESMUNTAGARRIAK
ZER egingo dudan edo duten
Lotura desmuntagarrien sinbologia eta
irudikapenaren ikasketa eta lanketa

NOLA egingo da

BALIABIDEAK
Helb.

1,2,3,4

NORK
Ir. Ik.

T

6h

X

X

METODOLOGIA

ZEREKIN egingo da
Teoria orriak. Argazkiak. Multzoko
planoak. Lotura elementuak.
Marrazketa mat. Proiektu europarreko
multzoko planoa

ZERTARAKO egingo da

Irakasleak taulak, katalogo eta teoria orriak banatuko ditu eta
ikasleek binaka: 1) Proiektu europarreko multzoko planoa aztertuko
dute. 2) Multzoko planoetako loturen ezaugarriak zehaztuko
dituzte. 3) Loturak kenduta dituzten planoetako hutsuneak beteko
dituzte. Denen artean zuzendu eta eztabaidatuko da

Ikertuz eta landuz lotura desmuntagarriei
buruzko kontzeptu berriak barneratzeko, eta
ezagupen horiek aurretik zekitenarekin lotu
eta sakondu eta sendotzeko.
E-twinning proiektua aurrera eramateko

J.4: EBALUAZIO ARIKETA

BALIABIDEAK

ZER egingo dudan edo duten
Unitatean ikusitakoa laburtzen duen
ebaluazio ariketa

NOLA egingo da

Helb.

T

NORK
Ir. Ik.

1,2

2h

X

METODOLOGIA

ZEREKIN egingo da
Ariketa orria

ZERTARAKO egingo da

Ikasleek banaka multzo bat aztertu beharko dute eta bertako lotura Ezagutzak gehiago sendotzeko eta ikasleek
elementuak identifikatu, izendatu eta sailkatu beharko dituzte
lortu duten maila ebaluatzeko.

ANIZTASUNARI ARRETA
ERREFORTZU ARIKETA
J.4 jarduera beste multzo batekin errepikatu eta txosten
bat egin beharko dute.

ZABALTZE ARIKETA
J.3 eta J.4. jarduerak errepikatuko dituzte zailtasun
maila handiagoko planoekin.

EBALUAZIOA
IRIZPIDEAK
1. Lotura motak ezagutu eta desberdintzen ditu
2. Lotura elementuak interpretatu, definitu eta izendatzen ditu
3. Lotura elementuak irudikatzen ditu.
4. Merkataritza katalogoak aztertu eta erabiltzen ditu.

PROZEDURAK BALIOA
- J.4 Ebaluazio ariketa zuzen egitea

%70

- J.2 eta J.3 jardueretan egindako lanak zuzen eta denboran entregatzea

%30

NEREA LOIOLA PIKAZA
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9. UNITATE DIDAKTIKOA: EUSTE ELEMENTUAK.

IRAUPENA: 10h

IKASKUNTZAREN EMAITZAK
IE1: Eraiki beharreko produktuen forma eta dimentsioak zehazten ditu, eta fabrikazio-planoetan irudikatutako
sinbologia interpretatzen du.
IE2: Fabrikatu nahi diren produktuen formei eta dimentsioei dagozkien perdoiak eta bestelako ezaugarriak
identifikatzen ditu, fabrikazio-planoetan jasotako informazio teknikoa aztertu eta
interpretatuta.
IE3: Prozesuak gauzatzeko tresnen eta erreminten krokisak egiten ditu, eta kasuak kasu eraikuntza-soluzioak
zehazten ditu.

HELBURU DIDAKTIKOAK
1. Errodamenduak ezagutu eta desberdindu
2. Euste elementuak interpretatu, definitu eta izendatu
3. Euste elementuak irudikatu
4. Euste elementuen muntaiarako doikuntza aztertzea

EDUKIAK

1

- Errodamenduak: kontzeptu orokorrak (Definizioa, elementuak, sailkapena) (1)
- Errodamenduak: irudikapena eta izendapena (1)

X
X

- Errodamendu motak
- Errodamendu mota desberdinak interpretatu, irudikatu eta izendatzea

X

- Multzoko planoetan elementu desberdinak identifikatu eta definitzea
- Errodamenduentzako gomendatutako doikuntza taulak aztertzea

X

- Normalizazioa betetzea

E.M.
2 3 4
X
X X
X X
X X
X X
X
X X

JARDUERAK
J.1: AURKEZPENA

BALIABIDEAK

ZER egingo dudan edo duten
Unitate didaktikoaren aurkezpena eta
sarrera

NOLA egingo da

Helb.

T

1,2

1h

NORK
Ir. Ik.
X

METODOLOGIA

Irakasleak ikaskuntzaren helburuak azaltzen ditu eta unitate
didaktikoa moduluan kokatzen du eta beste unitate didaktikoekin
erlazionatzen du. Ikasleei multzoko planoak banatzen zaizkie eta
euste elementuak identifikatzeko eskatzen zaie.

X

1. eduki taldearen azalpena

NOLA egingo da

Ikasleak gaian sartu, aldez aurreko ezagutzak
azaleratu eta hauek ikaskuntzaren
helburuekin erlazionatzeko

BALIABIDEAK
Helb.

T

1

1h

NORK
Ir. Ik.
X

METODOLOGIA

Irakasleak material desberdinak erabiliz errodamenduei buruzko 1.
taldeko edukiak azalduko ditu .
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Errodamenduak. Katalogoak. Multzoko
planoak.

ZERTARAKO egingo da

J.2: LEHEN KONTZEPTUAK
ZER egingo dudan edo duten

ZEREKIN egingo da

ZEREKIN egingo da
Teoria orriak. Errodamenduak.
Argazkiak. Internet

ZERTARAKO egingo da
Kontzeptu berriak barneratzeko eta aurretik
zekitenarekin lotzeko.
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J.3: ERRODAMENDU MOTAK
ZER egingo dudan edo duten
Errodamendu mota desberdinen
irudikapena eta ezaugarriak landu.

NOLA egingo da

BALIABIDEAK
Helb.

T

1,2,3

2h

NORK
Ir. Ik.
X

METODOLOGIA

Irakasleak multzoko planoak aztertuz errodamendu mota bakoitza
azaltzen joango da. Ikasleek katalogoekin errodamendu hauen
ezaugarriak definituko dituzte. Hutsik dauden multzoko planoak
osatu beharko dituzte.

X

ZEREKIN egingo da
Teoria orriak. Multzoko planoak.
Katalogoak.

ZERTARAKO egingo da
Errodamenduei buruzko kontzeptu berriak
barneratu eta sendotzeko. Aztertu eta
ikertzeko gaitasuna lantzeko.

J.4: AZTERTU

BALIABIDEAK

ZER egingo dudan edo duten
Multzoko planoak aztertu

NOLA egingo da

Helb.

T

NORK
Ir. Ik.

1,2

5h

X

METODOLOGIA

Ikasleei binaka multzoko plano bat emango zaie, elementuak
identifikatu eta klasean aurrean azalduko dituzte. (Errodamenduen
kasuan: mota eta ezaugarriak)

ZEREKIN egingo da
Teoria orriak. Multzoko planoak.
Katalogoak

ZERTARAKO egingo da
Ezagutzak sakondu eta sendotu, bere kasa
lan egiteko eta komunikatzeko gaitasuna
lantzeko

J.5: DOIKUNTZAK

BALIABIDEAK

ZER egingo dudan edo duten
Errodamenduen muntaia egiteko
gomendatutako doikuntza taulak aztertu

NOLA egingo da

Helb.
inpl.
2,4

T
1h

NORK
Ir. Ik.
X

METODOLOGIA

Irakasleak gomendatutako doikuntzen taulei buruzko
azalpena emango du eta ikasleak aurreko multzoetako
errodamenduenak definituko dituzte.

X

Doikuntza taulak eta katalogoak.
Multzoko planoak

ZERTARAKO egingo da

Ezagutza berriak aurretik zekizkitenarekin lotzeko,
eta unitatean ikasitakoa sendotzeko.

ANIZTASUNARI ARRETA
ERREFORTZU ARIKETA
Errodamenduei buruzko lan bat egingo dute: kontzeptu
orokorrak azalduz eta 2 multzoko planoen azterketa
eginez; eta irakasleari azalduko diote.

ZEREKIN egingo da

ZABALTZE ARIKETA
J.4 eta J.5. jarduerak errepikatuko dituzte zailtasun
maila handiagoko multzoekin.

EBALUAZIOA
IRIZPIDEAK
1. Errodamenduak ezagutu eta desberdintzen ditu.
2. Euste elementuak interpretatu, definitu eta egoki izendatzen ditu.
3. Euste elementuak normalizazio arauak errespetatuz irudikatzen ditu.
4. Euste elementuen muntaiarako doikuntza aztertzen badaki.

PROZEDURAK BALIOA
- J.4 jarduerako lana denboran entregatzea eta egindako aurkezpenaren balorazioa

%70

- Errodamendu mota bakoitzaren definizio ariketak denboran entregatzea

%30
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10. UNITATE DIDAKTIKOA: AUTOMATIZAZIO ESKEMAK

IRAUPENA: 6h

IKASKUNTZAREN EMAITZAK
IE4: Makinak eta ekipoak automatizatzeko eskemak interpretatzen ditu, eta instalazio pneumatikoetan,
hidraulikoetan, elektrikoetan, programagarrietan eta programa-ezinetan irudikatutako elementuak identifikatzen
ditu.

HELBURU DIDAKTIKOAK
1. Eskema pneumatiko eta hidraulikoen sinbologia interpretatzea
2. Eskema elektriko eta elektronikoen sinbologia interpretatzea
3. Automatizazio eskemen oinarriak ulertzea

E.M.
1 2 3 4
X
X
X
X
X
X

EDUKIAK
- Sinbolo eta eskema pneumatiko eta hidraulikoak
- Eskema pneumatiko eta hidraulikoen osagaiak identifikatu eta izendatzea.
- Sinbolo eta eskema elektriko eta elektronikoak
- Eskema elektriko eta elektronikoen osagaiak identifikatu eta izendatzea.
- Automatizazio eskemak aztertzea
- Jardun metodologikoa eskemak irakurtzean

JARDUERAK
J.1: AURKEZPENA

BALIABIDEAK

ZER egingo dudan edo duten

Helb.

T

Unitate didaktikoaren aurkezpena eta
sarrera.

1,2,3

2h

NOLA egingo da

NORK
Ir. Ik.
X

METODOLOGIA

Irakasleak ikaskuntzaren helburuak azaltzen ditu eta unitate
didaktikoa moduluan kokatzen du.
Ikasleek binaka eta interneten kontsultatuz ematen zaizkien
automatizazio eskemetako elementuak identifikatu behar dituzte.

X

ZEREKIN egingo da
Aurkezpen dokumentua. Informatika
gela. Automatizazio eskemak.

ZERTARAKO egingo da
Ikasleak gaian sartu, aldez aurreko ezagutzak
azaleratu eta hauek ikaskuntzaren
helburuekin erlazionatzeko eta gaia beste
unitateekin erlazionatzeko

J.2: AIRE ETA LIKIDOA

BALIABIDEAK

ZER egingo dudan edo duten
Automatizazio eskema pneumatiko eta
hidraulikoen osagaiei buruzko kontzeptu eta
interpretazioaren ikaskuntza eta lanketa

NOLA egingo da

Helb.
1,3

T
2h

NORK
Ir. Ik.
X

METODOLOGIA

Eskema batean oinarrituz, irakasleak osagai fisikoak erakutsiko ditu
eta horien sinbologia eta ezaugarriak azalduko ditu. Ikasleek osagai
horiek beste eskema batzuetan identifikatuko dituzte eta beren
funtzionamendua azaldu.

NEREA LOIOLA PIKAZA

X

ZEREKIN egingo da
Osagai pneumatikoak jasotzen dituen
panela. Automatizazio pneumatiko
sinpleen eskemak.

ZERTARAKO egingo da
Kontzeptu berriak barneratzeko eta aurretik
zekitenarekin lotzeko. Osagaiak bereizten
trebezia lortzeko eta izendapen
normalizatuarekin erlazionatzeko.
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J.3: ELEKTRIZITATEA

BALIABIDEAK

ZER egingo dudan edo duten

Helb.

Automatizazio eskema elektriko eta
elektronikoen osagaiei buruzko kontzeptu
eta interpretazioaren ikaskuntza eta lanketa

NOLA egingo da

2,3

T
2h

NORK
Ir. Ik.
X

METODOLOGIA

Eskema batean oinarrituz, irakasleak kaxako osagai fisikoak
erakutsiko ditu eta horien sinbologia eta ezaugarriak azalduko ditu.
Ikasleek osagai horiek beste eskema batzuetan identifikatuko
dituzte eta beren funtzionamendua azaldu.

ANIZTASUNARI ARRETA
ERREFORTZU ARIKETA
J.2 eta J.3. jarduerak errepikatuko dituzte mota
bakoitzeko eskema gehiagorekin

X

ZEREKIN egingo da
Osagaiak biltzen dituen kaxa elektrikoa.
Eskema elektriko eta elektroniko
sinpleak.

ZERTARAKO egingo da
Kontzeptu berriak barneratzeko eta aurretik
zekitenarekin lotzeko. Osagaien sinbologiara
ohitzeko eta irudikapen eta konexioak
hobeto ulertzeko

ZABALTZE ARIKETA
Ezagutzen duten mekanismo baten automatizazio
eskema irudikatuko dute.

EBALUAZIOA
IRIZPIDEAK
1. Eskema pneumatiko eta hidraulikoen sinbologia interpretatzen du
2. Eskema elektriko eta elektronikoen sinbologia interpretatzen du
3. Automatizazio eskemen oinarriak ulertzen ditu.

PROZEDURAK BALIOA
- Eskema pneumatiko eta hidraulikoei buruz egin diren ariketak zuzen entregatzea
- Eskema elektriko eta elektronikoei buruz egin diren ariketak zuzen entregatzea

NEREA LOIOLA PIKAZA
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6. METODOLOGIA
6.1. HASTAPEN PSIKOPEDAGOGIKOAK
a) Ikaslearen garapen mailatik abiatu: Ikasturte eta unitate didaktiko bakoitzaren hasieran
ikasleen aurrezagutzak ezagutuko ditugu (galdera, lan, debateen bidez...); horrela, gure
jarduera ikasleen mailara egokituko dugularik.
b) "Ikaskuntza esanguratsua" sustatu: Ikasketa esanguratsuan aurre ideiekin funtsezko
erlazioak ezartzen dira. Horretarako aurrezagutzak azaleratuko dira, edukien aurkezpen
egituratuak egingo dira eta edukien erabilgarritasuna azalduko da.
c) "Ikasten ikasi": Hastapen honek, LOE-ko oinarrizko gaitasun bat dena, ikaskuntza
prozesuan ikaslearen autonomia garatzea du helburu. Hau lortzeko, adibidez, ikasleei
material berria ematen zaie eta ezer azaldu gabe beraiek ariketak egin beharko dituzte
bertako eduki garrantzitsuak ondorioztatzeko (adib: UD7/J.3). Gainera jarduerekiko
interesa garatu behar dute eta beraien auto-ebaluazioa egiten lagundu behar diegu.
d) Ikaslearen jarduera sustatu: Orokorrean, programazio honetako metodologia nahiko
praktikoa da ikasleak planoak analizatzen eta marrazten jardun behar dutelako. Helburua
ez da ariketa kopuru handia egitea, baizik eta kalitatezko ariketak egitea. Baita ere
jarduera mentala sustatuko da, ikaskuntza berriak aurrezagutzekin erlazionatuz. Horrelako
jardueretan motibazioa oso gauza garrantzitsua da, horregatik estimulu afektibo,
intelektual eta sozialak erabiliko ditugu.
e) Partaidetza eta laguntza egoera bat sortu: Oinarrizkoa da ikasgelan lanerako giro bat
egotea. Coll eta Collominak baieztapen hau berretsitzen dute taldeak ikaslearen itxaropen
mailan eragiten duelako, iritzi desberdinak ezagutzen laguntzen duelako eta
sozializaziorako bidea delako. Talde handia ideien ekaitzak, debateak eta zehazki
azalpenetarako erabiliko diren planoen interpretazioa egiteko erabiliko da; talde txikiak
elkarlana sustatzeko, informazioa biltzeko eta lanak egiteko erabiliko da (UD3/J.3); eta lan
indibiduala gogoetan eta ikaskuntza mekanismoen automatizazioan laguntzeko, eta
zenbait bakarkako lan egiteko erabiliko da(UD1/J.3) .

6.2. ESTRATEGIA DIDAKTIKOAK.
Ikasleei proposaturiko helburuak lortzen laguntzeko jokatzeko erak dira. Programazio
honetan hauek erabili dira gehien bat:
a) Miaketa bidezko ikaskuntza: ikasleak informazioaren behaketa eta arakatzearen bidez
bere ondorio propioak ateratzean datza. 8. unitate didaktikoko J.3 jardueran adibidez,
lotura desmuntagarriak azaldu beharrean, katalogo eta taulak banatzen zaizkie beraiek
aztertu eta oinarrizko kontzeptuak azaleratzeko ariketa batzuk egiteko.
b) Azalpen estrategia: Ikasleen partaidetza gutxien lortzen duen estrategia mota da, eta
beraz, jardueretan estrategia hau beste estrategia batzuekin konbinatzen da klasea
dinamikoagoa izateko. Honen adibideak 5UD/J.2 eta J.3; UD6/J.3 eta J.4; ...
c) Ikaskuntza praktikoaren estrategia: Prozedurazko kontzeptu batzuk barneratzeko oso
metodo aproposa da ariketa praktikoen bidez ikastean oinarritzen delako. Hasierako
unitate didaktikoetan erabili da gehien bat estrategia hau, bistak eta sekzioak ateratzerako
orduan adibidez.
d) Ikaskuntza kooperatiboa: Irakaskuntza eta ikaskuntza prozesuen eta ikasgelaren
antolakuntza sozial era bat da, partaideen arteko helburu eta baliabideen
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interdependentzia positibo batean oinarritzen dena. Lan banaketa prozesu batean
sostengatzen da, non partaideak elkarren arteko laguntza xedatzen dute jarduera
determinatu batzuentzako. Askotan koordinazio hori taldekide desberdinen emaitza
partzialak bateratzeko erabiltzen da. Hau honela izanik, partaideen arteko harreman
komunikatiboetako konexio mailak eta sakontasuna egiten den talde planifikazioaren
arabera aldakorrak dira.

6.3. TEKNIKAK
Programazio honetan erabili diren ikaskuntza eta lanketa teknikak hauek dira,
Diccionario Akal de Pedagogiak definitzen duen bezala hiru multzotan sailkatu direlarik:
−
−
−

Informazioa eskuratzeko teknikak: idatzizko informazioaren, material grafikoaren eta
taulen lanketa, informazioaren bilaketa autonomoa eta material fisikoen erabilpena.
Informazioa birlantzeko teknikak: solasaldietan parte hartzea, arazo eta akatsen
errekonozimendua, adibideak jartzea, apunte edo notak hartzea eta sailkapenak egitea.
Informazioa aurkezteko teknikak: txosten edo lanak egitea, planoak azaltzea, material
grafikoa egitea (bistak, sekzioak, elementu desberdinen irudikapena) eta egindako lanen
aurkezpenak egitea.

6.4. ESKOLAZ KANPOKO JARDUERAK ETA JARDUERA OSAGARRIAK
Jarduera osagarri eta berritzaile bezala ikasleekin e-twinning plataforma birtualean
oinarrituriko Europa mailako proiektu bat garatzea proposatzen da. Helburu nagusia, modulu
desberdinetako edukien ikaskuntzan laguntza eta motibazioa ematea da; nahiz eta badauden
honen inguruan garatuko diren beste helburu batzuk ere: praktikarekin ikastea, IKT-ak
erabiltzeko egoerak sortzea, beste nazio batzuk ezagutu eta horiekin konparatzea, ingelesezko
komunikazioa praktikatzea eta ikasleek beraien hezkuntzari dimentsio europar bat ematea.
Proiektuaren emaitza, ikasturte guztian zehar, hiru europar ikastetxeen artean fabrikaturiko
mekanismo bat izango litzateke.
Programazio honen moduluari dagokionean, unitate didaktiko desberdinetan ariketa
gisa aztertuko diren planoen artean mekanismo honenak sartuko dira, curriculum ofizialeko
eduki guztiak lantzen jarraituko direlarik.
Proiektu honen inguruko proposamen zehatzago bat programazio honi gehitu zaion
eranskinean garatzen da, Our Own Tools izenarekin.

NEREA LOIOLA PIKAZA

34

Master Amaierako Lana

7. EBALUAZIOA
7.1. EBALUAZIOAREN DEFINIZIO ETA FUNTZIOAK
Ebaluazioa prozesu jarrai, sistematiko eta malgu, orokor eta integratzaile bat da,
ikasleen ikaskuntza prozesuaren garapena jarraitzera bideratua dagoena; eta ondorioz, gure
lana ikasleen behar eta lorpenei egokitzeko erabakiak hartzeko balioko diguna.
Programazio honetako ebaluazioak abiapuntua ezagutzeko, jokabide modeloa
diseinatzeko, modelo horren garapena ikusteko eta honen emaitzen arabera egin duguna
berriz planteatzeko balioko digu. Hortaz, honako funtzioak betetzen ditu:
•
•

•
•

Hezigarria: ikasleen ikaskuntza prozesuari buruzko informazioa emateaz gain
irakaslearen irakaskuntzari buruzkoa ere ematen duelako.
Gehitzailea: bere bitartez prozesuan zehar bildutako informazio dena batzen delako.
Ikasle batek ebaluazio irizpideak gainditzeak, helburuak bereganatu dituela suposatzen
du.
Berdintzailea: ikastetxe guztietan bere beharreko zerbait delako, ikasle guztiak helburu
orokor berdinen arabera ebaluatu behar baitira.
Bideratzailea: gure ebaluazio praktikan bideratzen gaituelako.

7.2. EBALUAZIO UNEAK
Berariazko Lanbide Heziketa egiten duten ikasleen ebaluazio prozesua arautzen duen
1997ko uztailaren 15eko Agindua eta ikastetxeko egitasmo kurrikularrak zehazten dutena
aintzat hartuta ebaluazioa horrela antolatu dut programazio honetan:
1.go HIRUHILEKOA (irailak 12 – azaroak 16)
- Unitate didaktiko bakoitzaren ebaluazioa, garatzen ari diren bitartean egingo dena.
- Hiruhileko bukaerako ohiko ebaluazioa, azterketa baten bidez egingo dena azaroak 10 eta 16
bitartean.
- Ohiko ebaluazioa gainditu ez dutenentzako ezohiko ebaluazioa, 2. hiruhilekoaren hasieran egingo
da, ikasleekin adosturiko egun batean.
2. HIRUHILEKOA (azaroak 17 – otsailak 15)
- Unitate didaktiko bakoitzaren ebaluazioa, garatzen ari diren bitartean egingo dena.
- Hiruhileko bukaerako ohiko ebaluazioa, azterketa baten bidez egingo dena otsailak 9 eta 15
bitartean
- Ohiko ebaluazioa gainditu ez dutenentzako ezohiko ebaluazioa, 3. hiruhilekoaren hasieran egingo
da, ikasleekin adosturiko egun batean.
3. HIRUHILEKOA (otsailak 16 – maiatzak 23)
- Unitate didaktiko bakoitzaren ebaluazioa, garatzen ari diren bitartean egingo dena.
- Hiruhileko bukaerako ohiko ebaluazioa, azterketa baten bidez egingo dena maiatzak 17 eta 23
bitartean
- Ohiko ebaluazioa gainditu ez dutenentzako ezohiko ebaluazioa, maiatzaren 28 eta ekainak 1
bitartean egingo dena.
EZOHIKO AZKEN EBALUAZIOA
- Ikasturtean zehar gainditu ez dituzten atalen ebaluazio egiteko erabiltzen dena eta ekainaren 14 eta
20 bitartean egingo dena.
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7.3. EBALUAZIO ETA KALIFIKAIZO IRIZPIDEAK
Programazio honetako ebaluazio irizpideetan, gure ikasleen aldetik espero den
gaitasunen ikaskuntza mota eta maila ezartzen da, helburu orokorretan eta unitate didaktiko
bakoitzeko helburuetan zehaztutako gaitasunena hain zuzen ere.
Ebaluazio irizpide hauek unitate didaktiko bakoitzaren bukaeran deskribatu dira,
lortzea espero den ikaskuntzaren emaitza desberdinen arabera.
Ikasleen kalifikazioa egiteko, klaserako proposaturiko jarduera mota desberdinak izan
ditut kontutan. Kalifikazio irizpide hauek, klaseko lehen egunean azalduko zaizkie ikasleei.
Orokorrean esanda, moduluko nota bost bloke nagusiren inguruan kalifikatuko da:
1. Ikasleak lanean ari direneko notak (irakasleak egunero bere koadernoan idatziko ditu)
2. Irakasleak eskatutako talde lanak egitea, denboran eta eskatu diren bezala entregatuak
izanik.
3. Proposaturiko ariketa praktikoak egin eta denboran entregatzea, eskatutako metodo eta
kalitatearekin.
4. Azterketa objektiboak. Irakasleak egokia kontsideratzen uneetan eta hiruhileko
bakoitzaren bukaeran egingo direnak.
5. Ikaslearen jarrera ondorengoen aurrean: erabilitako material eta erreminten erabilpen
egokia, norberaren eta besteen lana, taldeko jarduerak eta hauen funtzionamendu arauak,
besteen ideiak.
Ebaluazio GAINDITUTZAT hartuko da, ikasleak 5 puntuko kalifikazio baten lortzen
duenean 10 punturen gainean.
Hiruhileko bakoitzeko nota, ondoren pisu espezifikoen arabera jarriko da:
- Hiruhileko bukaerako azterketa objektiboan lorturiko nota (4 irizp.)

%50

- Unitate didaktiko bakoitzeko kalifikazioen batez bestekoa (1,2,3 irizp.)

%40

- Ikaslearen jarrera (5 irizp.)

%10

7.3.1. Errekuperazioa
Ebaluazioa gainditu ez duten ikasleek, ohiko ebaluazioan gainditu ez dituzten ezagutza,
lan edo jarduerak sendotu beharko dituzte.
Errekuperazio frogak banakakoak izango dira, eta ikasle bakoitzak huts egin duen
atalak errekuperatu beharko ditu. Errekuperazioa, ohiko ebaluaketan eginiko azterketaren
antzeko bat egitea edo hiruhilekoan zehar entregatutako lan edo jarduera bezalakoa egitea
izango da.

7.3.2. Ebaluazio jarraitua galtzea
Ikasleren batek moduluan zehar ebaluazio jarraituaren eskubidea galtzen badu, ez
zaizkio kontutan hartuko egindako lanak ez eta aurretik lorturiko kalifikazioak, bukaerako froga
orokor bat izango duen ebaluazio pertsonalizatu bat ezarriko zaio.
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7.4. EBALUAZIO PROZEDURA ETA ERREMINTAK
7.4.1. Ebaluazio prozedurak.
Ebaluazio prozedurak bi multzotan bereiziko ditugu: ikaskuntza prozesukoak eta
irakaskuntza prozesukoak. Ikaskuntza prozesuko ebaluazio prozedurei dagokionean nagusiki
hauek izango dira: behaketa zuzen (ariketa praktikoetan, talde lanen ahozko azalpenetan,...)
eta zeharkakoa, klaseko eta etxerako ariketen zuzenketa, talde lanen zuzenketa, azterketa eta
ebaluazio ariketen zuzenketa eta iritzi eta jarrera desberdinak ezagutzeko galdeketak,...
Beste alde batetik, irakaskuntza prozesuko prozedurei dagokionean: emaitzen analisia,
jardueren garapenaren behaketa, ikasleekin elkarrizketak eta unitate didaktiko eta
programazioaren ebaluazio fitxaren berrikustea.

7.4.2. Ebaluazio erremintak.
Nagusiki erabiliko diren erremintak kontrol zerrenda (lanak egunera entregatu diren
edo ez jakiteko, helburu zehatz batzuk lortu diren edo ez zehazteko), estimazio eskala (1-10;
azterketak, ariketak eta lanak zuzentzerakoan), ebaluazio errubrikak (ikasleen talde lanak,
ahozko azalpenak, laminak,... ebaluatzeko) eta ebaluazio fitxak izango dira. Honetaz gain
gelako egunerokoak beti lagunduko nau nire irakasle lanean, bertan gertakari eta jardueren
garapenari buruzko analisiak idatziko baititut. Kalifikazio prozesua errazagoa egiteko,
Openoffice Calc orri bat erabiliko dut, ebaluazio portzentaje guztien kalkuluak sinplifikatuko
eta azkartuko dizkidalarik.
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8. ANIZTASUNARI ARRETA
8.1. ANIZTASUNARI ARRETA LEGEDIAN
Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak bere hitzaurrean
zehazten duen bezala:
"Aniztasunerako arreta oinarrizko irakaskuntza osoa zuzendu behar duen funtsezko printzipio
gisa ezartzen da, ikasle guztiei beren ezaugarrietara eta premietara egokitutako hezkuntza
eskaintzeko."
Gainera, bere 1. artikuluan azaltzen dituen printzipioetan ere aniztasunerako arretaren
garrantzia ikus daiteke, adibidez:
a) Hezkuntzaren kalitatea ikasle guztientzat, ikasleen egoera eta zirkunstantziak edozein
izanik ere.
b) Ekitatea; aukera-berdintasuna, hezkuntzan txertatzeko aukera eta diskriminaziorik eza
bermatuko ditu, eta desberdintasun pertsonalak, kulturalak, ekonomikoak eta sozialak
(ezgaitasunen ondoriozkoak bereziki) konpentsatzeko tresna izango da.
e) Hezkuntza ikasleek dituzten gaitasunen, interesen, etorkizunerako aukeren eta premien
aniztasunera, eta ikasleengan eta gizartean gertatzen diren aldaketetara egokitzeko
malgutasuna.
Bukatzeko, aipatu hezkuntzaren helburuak definitzen diren 2.artikuluak ere
erreferentzia egiten diola gaiari, adibidez:
a) Ikasleen nortasuna eta gaitasunak erabat garatzea.
b) Funtsezko eskubideekiko eta askatasunekiko errespetuan, gizonen eta emakumeen arteko
eskubide-berdintasunean eta aukera berdintasunean, eta ezgaitasunak dituzten pertsonen
tratu-berdintasunean eta diskriminaziorik ezan heztea.

8.2. ANIZTASUNARI ARRETA IKASTETXEKO PLANGINTZAN
Ikastetxe bakoitzak badu aniztasunaren arretarako plangintza bat, ideia nagusi batzuen
inguruan garatzen dena. Programazio hau praktikan jartzerako unean, plangintza hori
kontsultatu beharko dut nire jokabide lerroa ikastetxe bertakora egokitzeko.

8.3. NEURRI OROKORRAK ANIZTASUNAREN ARRETARAKO.
Interes, motibazio eta ikaskuntza erritmo desberdineko ikasleek azalduko dituzten
beharrei erantzuteko beharrezkoa da egokitzapenean oinarrituriko irakaskuntza estrategia bat
martxan jartzea.
Ikasleen aniztasunari arreta emateak beharrezkoa egiten du programazio didaktikoari
eta gelako eguneroko irakasle lanari, ahal den heinean, banan-banako ikaskuntza prozesua
errazten duten hainbat elementu edo neurri desberdin gehitzea.
Programazio honetan garatzen saiatu naizen aniztasunaren arretarako bide eta
neurriak oinarrizko bost zutaberen inguruan sostengatzen dira:
1. Irakaslearen aldetik bere irakaskuntza lanaren planifikazio sistematiko eta zehatza.
Horregatik, programazio honekin ikasturtean zehar garatu nahi diren jarduera guztien
plangintza eta antolakuntza lan bat egin da.
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2. "Oinarrizko ikaskuntzak" deiturikoetan zentraturiko Programazio Didaktikoa. Hau dela eta,
programazioko unitate didaktiko bakoitzean eduki minimoak zehaztu dira, ikasleak
ezinbestean barneratu behar dituztenak proposaturiko helburuak lortzeko.
3. Irakasle eta ikasleen arteko etengabeko elkarrekintza errazten duen metodologia
didaktikoa, kasu bakoitzean beharrezkoa den laguntza pedagogikoa eman ahal izateko.
Hau lortzeko, alde batetik, gelan elkarrizketa eta lankidetza giro bat mantentzen saiatuko
gara; eta bestetik, unitate didaktikoetan zehar irakasle eta ikasleen partaidetza
beharrezkoa duten jarduerak proposatu dira.
4. Ebaluazioa hezigarria, irizpideen araberakoa eta etengabekoa den prozesu bat bezala
ikustea. Horregatik garatu dira ebaluazio jarduera mota desberdinak (ahozko azalpenak,
idatzizko galderak, bakarkako eta taldekako lanak eta jarduera praktikoak, planoen
analisia) informazioa jaso ahal izateko; alde batetik, ikasleei proposaturiko helburuen
lorpenei buruzkoa,eta bestetik, irakaskuntza-ikaskuntza prozesuaren garapenari buruzkoa.
5. Ikasleriaren motibazioa, ezinbestekoa delako edozein ikaskuntza prozesutan. Horregatik,
posible izan den heinean ikasleentzat interesgarriak, desberdinak eta motibazio iturri diren
unitate didaktikoak sartu dira programazio honetan.

8.4. PROGRAMAZIO HONETAN HARTURIKO NEURRI ZEHATZAK
Gelako ikasleen aurrezagutza maila desberdinak kontutan hartuta eta eduki eta
jardueren jarraipen ahalik eta uniformeago bat erraztu eta bermatzeko, ondorengo neurriak
aplikatuko dira:
−
−
−
−

Eskatu edo behar dutenei apunte eta materialak aurretik eman.
Edukien azalpenak zabaldu material eta adibide desberdinekin.
Lanak egiterako orduan arreta pertsonalizatu bat eman.
Lanak gauzatzeko epeekin malgutasuna azaldu.
Gainera, gure ikasleen interes, motibazio eta gaitasun aniztasunari arreta emateko,
programazio honetako unitate didaktiko bakoitzean errefortzu eta zabaltze jarduera
desberdinak proposatu dira.
Azaldu diren neurri hauek lan egiten hasteko proposamena osatzen dute, hortaz,
ikasturtea garatzen ari den heinean eta ikasle bakoitzaren beharrei hobeto erantzuteko
aldatzen joan daitezke.
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9. PROGRAMAZIOAREN ONDOREN
Programazio honekin ikasturte batean zehar azaldu daitezkeen aspektu desberdin
guztiak barne hartzen eta lantzen saiatu naiz; hala ere, gure jokabidea egokitzera behartuko
gaituzten ustekabeko egoerak sortuko dira. Horregatik, ikasturte bukaeran programazio honen
ebaluazio bat eta lortutako helburuen analisi bat egiteak, bere hutsuneak hobetzeko hartu
beharreko neurriak eta egin beharreko aldaketak ikusten lagunduko digu.
Bukatzeko, oso beharrezkoa ikusten dut baita era irakaslearen lanaren ebaluazio bat
planteatzea. Ebaluazio hori hasteko ikasleen eskutik egitea eskatuko da ebaluazio fitxa batzuen
bitartez, gero beste arlo berdineko lankideei eskatuko zaie eta bukatzeko irakasle berak bere
autoebaluazio propioa ere egin beharko du. Hau dena, noski, akatsak edo ahulguneak
antzeman eta hurrengo urterako zer eta nola hobetu jakin ahal izateko.
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1. SARRERA

PROIEKTUAREN IZENBURUA:OUR OWN TOOLS
NORI ZUZENDUA: Fabrikazio Mekanikoko Produkzioa Programatzeko Goi Mailako heziketa
zikloko lehen mailako ikasleei.
ADINA: 18 urtetik gora
KOMUNIKAZIO HIZKUNTZA: Ingelera
IRAUPENA: Ikasturte bat
BALIABIDEAK: e-twinning plataforma.

2. HELBURUAK
1. Ondorengo moduluetako edukien ikasketa eta lanketan laguntza ematea: Interpretazio
grafikoa, Prozesuen definizioa, fabrikazio prozesuen gauzatzea eta Produktuen
egiaztapena.
2. Planteatzen diren arazo desberdinen ondorioz zenbait eduki ikastearen beharra
sumatzea eta praktikaren bidez hauek barneratzea.
3. IKTak erabiltzeko egoera errealak sortzea: Komunikazioa, informazioa elkar trukatzea,
kooperazioa, erreminta birtualekin kolaboratzea...
4. Ikasleak beste estatuetako kideak ezagutzera animatzea eta Europar Batasuneko
estatuen antzekotasun eta desberdintasunak alderatzea.
5. Ingeleraz komunikatzeko gaitasuna garatzea.
6. Ikasleen hezkuntza dimentsio europarra integratzea.
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3. PROIEKTUAREN PROPOSAMEN ZEHAZTUA
Jarraian ikasturtean zehar garatu nahi den proiektuaren deskribapen zehatzago bat
egingo da.
Proiektuaren izenburuak esaten duen bezala lortu nahi dena gure erreminta propioak
garatzea da. Izenburu honek esanahi bat baino gehiago dauka, zeren eta proiektua
bukatzerako ikasleek erremintak fabrikatuko dituzte (mailua, giltza zabalgarria, edo
erabakitzen den besteren bat), Informazio eta Komunikazio Teknologietako erreminta
desberdinak erabiltzen ikasiko dute eta gainera ikaskuntza erreminta desberdinak garatu eta
barneratuko dituzte.
Proiektu honek Fabrikazio Mekanikoko Produkzioa Programatzeko Goi Mailako
heziketa zikloko lehen mailako kontzeptu eta prozedura orokorren ikaskuntzarako laguntza
didaktiko bat proposatzen du. Osagarri didaktiko hau aurretik definituriko sei helbururen
inguruan garatuko da. Ondorengo irudian helburu desberdinen arteko erlazioa eta hauek
proiektuan duten integrazioa ikusten da:

Oinarrizko helburu bezala lehenengoa definitzen da, edukien ikasketan laguntzea dena.
Honez gain 2,3,4 eta 5 helburuak daude, oinarrizko helburuarekin zuzenki erlazionaturik
daudenak eta baita beraien artean ere. Eta azkenik 6. helburua dago, ikasleek dimentsio
europarra beraien hezkuntzan integratzea bilatzen duena; eta posible bihurtzeko ezinbestekoa
delarik helburu hau beste helburu guztien garapenean integratzea. Gainera esan beharra dago
proiektuarekin emaitza positibo bat lortu ahal izateko, honen garapenaren edozein unetan
ezin dela ahaztu helburu bakoitzaren garrantzia.
Proiektua beste ikastetxe europar batzuekin garatzea da. Lehen elkarrizketak eman
diren arren, oraindik ez da erabaki zeintzuk izango diren beste ikastetxeak, lan hau udan zehar
egingo delarik. Hala ere, hasierako ideia beste ikastetxe horiek ingelera hizkuntz ofizial bezala
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ez duten estatuetakoak izatea da; horrela, hizkuntza maila antzekoa izango delarik eta baita
hau praktikatzeko motibazioa ere.
Metodologiari dagokionean, ikasleak lan-talde desberdinetan banatuko dira. Talde
bakoitzaren ikasle kopurua 9 eta 12 artekoa izango da, 3 edo 4 kideko azpitaldeetan banatuko
direlarik. Hau da, lan-talde bakoitzak estatu bakoitzeko azpitalde bat izango du.

Jarraipen errazago bat egin ahal izateko proiektua sei fasetan banatu da. Lehenengoa
aurkezpen gisara erabiliko da, ikasleak proiektua ezagutu eta beste ikastetxeetako ikasleekin
lehen harremanak izateko. Hasteko proiektua azalduko zaie eta honen nondik norakoa
definituko da guztien iritziak bateratuz; eta ondoren, aurkezpen desberdinak prestatuko dira
(diapositiba, argazki, bideo,...) beste ikastetxeen aurrean ezagutarazteko. Atal honetan ikasleak
beste estatuei gure kultura erakustera, beraien gustuko gauzak edo interesatzen zaizkien gaiak
kontatzera animatuko dira.
Bigarren fasea proiektua garatzen hasi ahal izateko beharrezko gauzen antolaketarako
erabiliko da. Lehendabizi lehen aipaturiko lan taldean sortuko dira, eta ikasleak beste
taldekideak ezagutu eta hauekin komunikatzera animatuko dira. Proiektu guztian zehar
ikastetxeen arteko komunikazio nagusia e-twinning plataformaren eta bertan sorturiko
lekuaren bidez egingo da, baina hala ere, gure ikasleak beste komunikazio erreminta batzuk
erabiltzera suspertuko ditugu (sare sozialak, blogak,...)
Hurrengo pausua talde bakoitzari lan bat esleitzea izango litzateke eta bide batez talde
guztientzako orokorra izango den egutegi bat definitzea (egutegi hau egoera berrien arabera
egokitu beharko da). Printzipioz, eta beste gauza bat erabakitzen ez bada, talde bakoitzak
erreminta bat fabrikatu beharko du (giltza zabalgarri bat edo nylonezko mailu bat).
Horretarako irakasleek beharrezko fabrikazio planoak eta multzoko planoa eskuratuko dizkiegu
ikasleei.
Puntu honetatik aurrera hirugarren fasean sartzen gara. Bertan, ikasleek planoak,
materialak eta baliabideak aztertu behar dituzte eta produktuaren fabrikazio prozesua
definituko dute. Definizio hau lehendabizi azpitaldeetan egingo da, lehengo ebaluaketarako
bukatuta egongo delarik; eta ondoren, bigarren ebaluaketan lan-taldetan birlandu beharko
dute beraien aukeraketa. Lan taldeko partaideek beraien fabrikazio prozesuak elkartrukatu
NEREA LOIOLA

46

Master Amaierako Lana
beharko dituzte eta denen artean egokiena aukeratu, gero beste gelakideei bideokonferentzia
bidez azaldu ahal izateko.
Fabrikazio prozesua definiturik, laugarren fasean sartuko ginateke piezen
fabrikazioarekin hasteko. Azpitalde bakoitzak bere pieza propioak fabrikatu beharko ditu,
beraien lana eta sortzen diren arazoak lan-taldearen beste kideei azaltzen dizkieten bitartean
(horrela ikastetxe desberdinen arteko komunikazio jarrai bat bermatzen delarik). Fase hau oso
egokia da ikasleek beste estatuen arteko antzekotasun eta desberdintasunak aztertzeko.
Adibidez, erabiliko den zenbakizko kontrola edo jarraituko beharreko normak estatuaren
arabera aldatu daitezke.
Kalkulatzen da fase hau hirugarren hiruhilekoko bigarren asterako bukatua izango
dutela. Une hori ematen denean, eta aurreko fasean egin den bezala, ikasle talde bakoitzak
bere fabrikazio prozesua bideokonferentzia bidez eta ingeleraz azaldu beharko du.
Bosgarren fasea produktuaren muntaiaren ingurukoa da. Lan talde bakoitzak multzoko
planoa analizatuko du eta muntaia prozesua definituko du. Ondoren, azpitalde bakoitzak bere
produktuaren muntaia eta honen egiaztapena egin beharko du. Egiaztapena bukatzerakoan,
lortutako emaitzak lan-taldeko beste partaideei azalduko zaizkie sorturiko desberdintasunak
eta hauen zergatiak aztertu ahal izateko.
Bukatzeko esposiziorako erabiliko den seigarren fase bat definitu da, eginiko lanak
beste ikastetxeetara bidaltzeko eta proiektuko gauzarik interesgarrienak bideokonferentziaren
bitartez azaltzeko
Proiektuaren haria ikasleek eramatea bilatzen da, baina hala ere, ikastetxe bakoitzak
irakasle arduradun bat izendatuko du beharrezko kudeaketak egiteko; eta noski, ikasleak behar
duten guztian laguntzeko. Beste alde batetik nabarmendu nahi nuke inplikaturik dauden
moduluetako ikastetxe bertako irakasleen arteko komunikazioak duen garrantzia, bai dena
ongi joateko eta baita curriculumeko eduki desberdinak proiektura era zuzen batean egokitu
ahal izateko.
Proiektuaren ebaluazioari dagokionean, ez da aparteko ebaluazio berezirik zehazten
proposamen honetan. Proiektua urteko programazio orokorrean integratu nahi denez, uste da
bertan eginiko lanen ebaluazioa ere bertan definituriko uneetan eta zehaztutako irizpideekin
egin beharko dela. Nire ikasgaiari dagokionean adibidez, multzoko planoak lantzen ditugun
egunetan, aztertzen diren plano horietako bat proiektu honetako multzoko planoa izango da
eta beraz; honen ebaluazio unitate didaktiko horretan jartzen denaren araberako izango da.
Bukatzeko proiektua gauzatzeko beharrezko baliabideei buruz hitz egingo da eta
proiektu beraren bideragarritasuna defendituko da. Lehen aipaturiko e-twinning plataformaz
gain behar diren beste baliabide guztiak, heziketa zikloko modulu desberdinak garatzeko behar
direnen berdinak dira. Interneteko plataforma hori doakoa da, eta honi baliabideak eskura
izatea gehitzen badiagu, baieztatu daiteke proiektua gauzatzeko ez dela behar bestela sarrera
ekonomikorik ; eta beraz, baieztatu daiteke proposaturiko proiektu hau guztiz bideragarria
dela. Hala ere, ez da baztertzen ikasturtean zehar eta egoeraren arabera diru laguntzaren bat
eskatzea gure ikasleekin beste ikastetxeak ezagutzeko bidai bat egiteko.
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4. EGIN BEHARREKO JARDUEREN DENBORA ANTOLAKETA

JARDUERAK
1. FASEA: Aurkezpena
Proiektuaren aurkezpena
Ideia nagusiaren azalpena eta ikasleen aldeko
ideien ekarpena
Ikastetxeen arteko aurkezpena eta gure
ikastetxearen eta kulturaren aurkezpena
2. FASEA: Antolaketa
Lan-taldeak sortu. Lan talde bakoitza ikastetxe
bakoitzeko 3 edo 4 ikaslez osatua egongo da.
Taldeko kideen arteko komunikazioa (sare
sozialak, e-twinning,...)
Talde bakoitzari lan bat esleitu. Fabrikatu
beharreko erreminta bat definituko da eta
honen inguruan beharrezko plano denak
emango zaizkie. .
Guztientzako egutegi orokorra definitzea,
proiektuaren garapena bideratzeko.
3. FASEA: Prozesuaren analisia
Azpitalde bakoitzak plano, material eta
fabrikazio prozesuak aztertzen ditu.
Azpitalde bakoitzak bere erremintaren
fabrikazio ezaugarriak definitzen ditu.
Erabakiak lan-taldeko beste kideei aurkeztu eta
erabaki orokor bat eztabaidatu.
Egindako lanaren azalpena beste ikasleei
bideokonferentziaren bidez.
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JARDUERAK

1. HIRUHILEKOA
IRAILA

URRIA

2. HIRUHILEKOA
AZAROA

ABENDUA

URTAR

3.HIRUHILEKOA
OTSAILA

MARTXOA APRL

MAIATZA

EKAI

4. FASEA: Fabrikazioa
Definituriko prozesua jarraituz, azpitalde
bakoitzak beharrezko piezak mekanizatzen ditu.
Sortutako arazoen bateratzea eta lan-talde
guztiaren aldetik analisia eta konponbide
posibleen proposamenak.
Egindako lanaren azalpena beste ikasleei
bideokonferentziaren bidez.
5. FASEA: Egiaztapena eta muntaia
Multzoko planoaren analisia eta muntaia
prozesuaren definizioa lan-talde bakoitzaren
eskutik.
Azpitalde bakoitzak muntaia egitea
Muntaiaren egiaztapena azpitalde bakoitzaren
eskutik eta honen bateratzea eta emaitzen
analisia lan-talde osoarekin.
6. FASEA: Esposizioa
Egindako lana beste ikastetxeetara bidaltzea.
Prozedura guztiaren laburpena
bideokonferentziaren bidez (argazki, bideo edo
aurkezpenekin lagunduaz)
Beste ikastetxeetatik jasotako erremintak
erabiltzen diren bideoen sortu eta konpartitu.
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