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HITZAURREA: 

2007ko urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretua, 2010eko 861/2010 Errege 

Dekretuak aldatuak, Gradu ikasketa ofizialei buruzko bere III. kapituluan hau ezartzen 

du: “ikasketa horien bukaeran, ikasleek Gradu Amaierako Lan bat egin eta defendatu 

behar dute […] Gradu Amaierako Lanak 6 eta 30 kreditu artean edukiko ditu, ikasketa 

planaren amaieran egin behar da, eta tituluarekin lotutako gaitasunak eskuratu eta 

ebaluatu behar ditu”. 

Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Lehen Hezkuntzako Irakaslearen Graduak, 

ANECAk egiaztatutako tituluaren txostenaren arabera, 12 ECTSko edukia dauka. 

Abenduaren 27ko ECI/3857/2007 Aginduak, Lehen Hezkuntzako irakasle lanetan 

aritzeko gaitzen duten unibertsitateko titulu ofizialak egiaztatzeko baldintzak ezartzen 

dituenak arautzen du titulu hau; era subsidiarioan, Unibertsitatearen Gobernu 

Kontseiluak, 2013ko martxoaren 12ko bileran onetsitako Gradu Amaierako Lanen 

arautegia aplikatzen da.  

ECI/3857/2007 Aginduaren arabera, Lehen Hezkuntzako Irakaslearen ikasketa-plan 

guztiak hiru modulutan egituratzen dira: lehena, oinarrizko prestakuntzaz arduratzen 

da, eduki sozio-psiko-pedagokikoak garatzeko; bigarrena, didaktikoa eta dizplinakoa 

da, eta diziplinen didaktika biltzen du; azkenik, Practicum-a daukagu, zeinean graduko 

ikasleek eskola praktiketan lortu behar dituzten gaitasunak deskribatzen baitira. Azken 

modulu honetan dago Gradu Amaierako Lana, irakaskuntza guztien bidez lortutako 

gaitasun guztiak islatu behar dituena. Azkenik, ECI/3857/2007 Aginduak ez duenez 

zehazten gradua lortzeko beharrezkoak diren 240 ECTSak nola banatu behar diren, 

unibertsitateek ahalmena daukate kreditu kopuru bat zehazteko, aukerako irakasgaiak 

ezarriz, gehienetan.  

Beraz, ECI/3857/2007 Agindua betez, beharrezkoa da ikasleak, Gradu Amaierako 

Lanean, erakuts dezan gaitasunak dituela hiru moduluetan, hots, oinarrizko 

prestakuntzan, didaktikan eta diziplinan, eta Practicumean, horiek eskatzen baitira 

Lehen Hezkuntzako Irakasle aritzeko gaitzen duten unibertsitateko titulu ofizial 

guztietan.    
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Lan honetan, oinarrizko prestakuntzako moduluek Lehen Hezkuntzako ikasleek 

dituzten gaitasun eta ezaugarri psikoebolutiboak identifikatzea ahalbidetu dizkidate. 

Gainera, metodologia desberdinak ezagutzeko bide eman didate. Ezaugarri guzti hauek 

lan honetan garatzen den proposamen didaktikoan islatuko dira. 

 Didaktika eta diziplinako moduluek arte hezkuntza beste modu kritikoago batez 

ikusteko moduak eskaini dizkidate. Hezkuntza artistikoaren garrantziaz ohartzea eta 

gaur egungo eskola gehienetan egiten den plastika hezkuntza baino haratago joaten 

erakutsi didate. 

Halaber, Practicum moduluek eskolaren funtzionamendua eta Lehen Hezkuntzako 

geletan ematen den errealitatea ezagutzea ahalbidetu dizkidate. Horretaz gain, arte 

hezkuntzarako proposamena sortzeko testuinguru erreal baten adibidea ikusteko 

bidea eman dit. Gainera, ikastetxeetan eta arte hezkuntzan batez ere, dauden 

ahuleziak eta arazoak (irakasleen formakuntza, baliabideak…) identifikatzen lagundu 

didate. 

 Azkenik, aukerako modulua proposamen didaktikoan erabilitako material eta 

baliabideetan zehazten da, artera eta arte hezkuntzara hurbiltzeko bide berriak ireki 

dizkidan heinean. 

Beste alde batetik, ECI/3857/2007 Aginduak ezartzen du, Gradua amaitzerako, ikasleek 

gaztelaniazko C1 maila eskuratuta behar dutela. Horregatik, hizkuntza gaitasun hau 

erakusteko, hizkuntza honetan idatziko da “ondorioak” atala, baita hurrengo atalean 

aipatzen den derrigorrezko laburpena ere. 
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LABURPENA: 

Azkeneko hezkuntza legeak (LOMCE, 2013) arte hezkuntza irakasgairako zehazten 

dituen ordu kopuruari erreparatuz (ordu bakarra astean, 35 saio ikasturte osoan) 

ondorioztatu dezakegu arte hezkuntza ikasgaiaren barruan dagoen plastikako arloa, 

garrantzi gutxikoa dela. Horretaz gain, klaseetan aurrera eramaten den plastika 

hezkuntza oso urrun dago lan honetan zehar proposatuko den arte hezkuntzatik. 

Izan ere, hezkuntza artistikoa adierazpen plastikoa baino askoz gehiago da: artelanen 

erabilpena eta hauenganako hurbilpena eskatzen du, gure inguruko ikus kultura eta 

honen ulermen kritikoa garatzen lagundu behar du, ikasleen nortasunaren eraiketan 

parte hartu behar du, eta batez ere, hausnarketa arrazoitua egiteko gaitasuna indartu 

eta bultzatu behar du. 

Beraz, lan honetan zehar aurreko premisen oinarri teorikoa aurkitzeaz gain (arte 

hezkuntzaren garrantzia, arte hezkuntzaren gaur egungo egoera eskoletan, 

hobekuntzarako proposamenak, eta abar), 6-8 urte bitarteko ikasleentzat sortutako 

urte osorako proposamen didaktiko bat ere aurkituko duzue, ikus kulturan eta 

hausnartzeko gaitasunaren gainean eraikia eta helburu nagusi bezala ikasleen 

nortasuna eraikitzeko baliabide kritikoak eskaintzea izango dena. 

Hitz gakoak: arte hezkuntza; proposamen didaktikoa; ikus kultura; hausnarketa 

kritikoa; nortasunaren eraikuntza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

Arte hezkuntza: ikus kulturan eta hausnarketa kritikoan oinarritutako urte osorako proposamen didaktikoa 

RESUMEN:  

Lo que podemos deducir después de estudiar las pocas horas que destina la última ley 

educativa (LOMCE, 2013) a el apartado de plástica que encontramos dentro de la 

asignatura de educación artística, es que dicha asignatura no tiene importancia. Su 

horario se reduce a una hora semanal, 35 sesiones a lo largo de todo el curso. Además, 

la educación plástica que se lleva a cabo en las aulas de hoy en día dista mucho de ser 

la educación artística que se propone a lo largo de este trabajo. 

Ciertamente, la educación artística es mucho más que la expresión plástica: pide la 

utilización de obras de arte y técnicas para acercarse a ellas, tiene que ayudar a 

comprender de una manera crítica la cultura visual, debe participar en la construcción 

de la personalidad de los alumnos y alumnas, y, sobre todo, tiene que reforzar la 

capacidad del alumnado a hacer reflexiones razonadas y razonables.  

Por lo tanto, en este trabajo además de encontrar la base teórica para justificar las 

anteriores premisas, también encontraréis una propuesta didáctica para alumnos y 

alumnas de 6-8 años compuesta por tres proyectos. Esta propuesta didáctica está 

construida en torno a la cultura visual y a la capacidad de reflexionar razonadamente; y 

tiene como objetivo principal ofrecer herramientas para que los niños y niñas 

construyan su personalidad de una manera crítica. 

Palabras clave: educación artística; propuesta didáctica; cultura visual; reflexión 

crítica; construcción de la personalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

 
Amaia Gale Zazu 

ABSTRACT: 

After studying the few hours that the last educational law (LOMCE, 2013) destines to 

the section of plastic that we find within the subject of artistic education, we can 

deduce that this subject is not important. Its schedule is reduced to one hour a week, 

35 sessions throughout the course. In addition, the plastic education that takes place 

in today's classrooms is far from being the artistic education that is proposed 

throughout this work. 

Certainly, artistic education is much more than plastic expression: it should use 

artworks and techniques to interpret them, it has to help to comprehend critically the 

visual culture, it must participate in the construction of the personality of the students, 

and above all, it has to reinforce the capacity of students to make reasoned and 

reasonable reflections. 

Therefore, during this work you will find the theoretical basis to justify the premises 

above, and you will also find a didactic proposal for students of 6-8 years old 

composed of three projects. This didactic proposal is built around the visual culture 

and the ability to think reasonably; and has as main objective to offer tools for children 

to build their personality in a critical way. 

Keywords: art education; didactic proposal; visual culture; critical reflection; 

personality construction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

Arte hezkuntza: ikus kulturan eta hausnarketa kritikoan oinarritutako urte osorako proposamen didaktikoa 

AURKIBIDEA:  

1. SARRERA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

 1.1 AURREKARIAK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  

 1.2 HELBURUAK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

 1.3 GALDERAK/GALDEKIZUNAK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

2. MARKO TEORIKOA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

 2.1 ARTEA ZERGATIK IRAKATSI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

 2.2 ARTE HEZKUNTZA TENDENTZIAK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

 2.3 HEZKIDETZA : ARTE HEZKUNTZA ETA FEMINISMOA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

 2.4 GAUR EGUNGO ARTE HEZKUNTZAREN AHULEZIAK ETA ARAZOAK. . . . . . .  21 

  2.4.1 ARTE HEZKUNTZAKO CURRICULUMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

 2.5 HOBEKUNTZARAKO PROPOSAMENAK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

  2.5.1 IKUS KULTURAREN ULERMEN KRITIKORAKO ARTE HEZKUNTZA. . 25  

  2.5.2 ARTELANEN ERABILPENA ETA INTERPRETAZIOA. . . . . . . . . . . . . .  27 

  2.5.3 ULERMENERAKO EKOIZPENA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 

  2.5.4 IRAKASLEAREN PAPERA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 

  2.5.5 PROIEKTUETAN OINARRITUTAKO METODOLOGIA. . . . . . . . . . . . . 37 

3. ARTE HEZKUNTZA : IKASTURTE BATERAKO PROPOSAMEN DIDAKTIKOA. . . . . . . . 39 

 3.1 JUSTIFIKAZIOA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 

 3.2 OINARRIZKO GAITASUNAK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

 3.3 HELBURUEN ARTEKO LOTURA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 

 3.4 METODOLOGIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 

 3.5 EGUTEGIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45  

 3.6 PROIEKTU DIDAKTIKOAK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47  

 3.7 EBALUAZIOA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 

4. ONDORIOAK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 

5. BIBLIOGRAFIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97 

6. ERANSKINAK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101  



xi 
 

 
Amaia Gale Zazu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

Arte hezkuntza: ikus kulturan eta hausnarketa kritikoan oinarritutako urte osorako proposamen didaktikoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

Amaia Gale Zazu 

 
 

1. SARRERA:  

1.1 AURREKARIAK: 

Arte hezkuntza... Zergatik irakasle graduko amaierako lana egiteko arte hezkuntzaren 

gaia aukeratu, Lehen Hezkuntzako klaseetan presentzia gutxien duen irakasgaia izanik?  

Nik ere horrela pentsatu izan nuen graduko ikasgaiak ikusterakoan arte hezkuntzarako 

bi seihileko genituela ikustean. Ez nituen oso oroitzapen politak nire eskola garaiko 

adierazpen plastikoko saioetatik (pazientzia gutxi baitut eskulanak egiteko), eta bi 

urtez hori berriz birgogoratzea...  

Baina graduko arte hezkuntzako irakasgaiek erabat aldatu didate plastika hezkuntzaren 

inguruan izan nezakeen ikuspuntua. Plastika hezkuntza esan dut bai, arte hezkuntza 

oraindik eskola gehienetan egiten ez baita. Arte hezkuntza adierazpen plastikoa 

(marraztea, eskulanak, plastilina...) baino askoz gehiago da, eta mundu bat sortu 

daiteke bere barruan. Gainera mundu horrek pertsonarengan onura izugarriak izateaz 

gain, beste irakasgaietan ere lagungarria suerta daiteke. 

Dena den, gaur egungo eskola gehienetan plastikaren hezkuntza egiten jarraitzen da, 

eta oraindik ere bigarren mailako garrantzia duela ematen du. Bere orduak askotan ez 

dira baliatzen arte hezkuntza egiteko eta egitekotan beti gauza berdinak egiteko da: 

marrazkiak, eskulanen bat, eguberrietarako apaingarriak, inauterietarako mozorroa...  

Jarduera guzti hauek ez dute loturarik beraien artean, egutegiak markatzen dituen 

festen arabera egiten baitira. Horretaz gain, horrelako ariketak ez dira testuinguru 

artistiko baten barruan sartzen, eta artea ikuspegi estetiko baten barruan sartzen ditu, 

diziplina honek eskaintzen dituen gainontzeko ezagutzarako tresnak eta baliabide 

kritikoak alde batera utziz, hau da, artearen bidez sortu daitezkeen obrak apaingarri 

gisa ulertzen ditu, eta ez mundua ulertzeko modu berezi bat bezala. 

Azkeneko hamarkadetan autore ezberdinek plastika hezkuntzaren kontzepzio hau 

gainditzeko esfortzua egin dute, hots, Imanol Agirrek (1997) proposatzen duen 

moduan “adierazpen plastikotik hezkuntza artistikora” pasatzeko apustua.  
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Oraindik ez dugu argitu zeintzuk diren arte hezkuntzaren eta hezkuntza plastikoaren 

arteko desberdintasunak, baina hurrengo lerroetan hori argitzen saiatuko gara, galdera 

honi erantzunez: zer da arte hezkuntza? Autore asko saiatu dira galdera honi 

erantzuna ematen. Imanol Agirreren hitzetan (1997), arte hezkuntza adierazpen 

plastikoa baino kontzeptu askoz ere zabalagoa da: "norberaren egite pertsonaletik 

harantzago joanez, besteen lanen ezagutzarako, interpretaziorako eta ulermenerako 

tresna eta baliabide izan nahi du".  

Bestetik, Marian López Cao-ren arabera (2009) horrelakoa izan beharko luke arte 

hezkuntza: baliabide plastiko eta bisualetan oinarrituz komunikazioa eta aldaketak 

bideratzen dituen hezkuntza; ikasle bakoitzaren baldintza pertsonal eta sozialak 

kontuan hartzen dituena; ikuspegi antropozentrikoa duena (ikaslea izan behar du 

arteak eskaintzen dituen esperientzien protagonista); eta batez ere, analisia, besteak 

entzutea eta proposamenen sormena bultzatzen duen hezkuntza. 

Azkenik, Belloq-ek (2012) esaten duen bezala, hezkuntza artistikoa ezin da bakarrik 

termino kognitibo eta teknikoetan erakutsi, baizik eta emozioak, bakoitzaren 

pertsonalitatea, ustekabeak... hartu behar dira kontuan. Hezkuntza artistikoaren 

helburu nagusia ez da ahalik eta hoberen margotzen jakitea, baizik eta ikasleen 

pentsamendu kritikoa garatzea inguratzen gaituzten irudi guztien aurrean eta horietaz 

baliatuta. 

Beraz, hezkuntza artistikoa irudien irakasgaia izango litzateke (irudiak sortzeko, 

interpretatzeko eta ezagutzeko irakasgaia), eta honen barruan egongo litzateke irudien 

sormenean zentratzen den adierazpen plastikoa (marrazkiak, eskulturak... izan 

daitezkeenak).  

Eskoletan garrantzitsua da arte hezkuntza lantzea, plastika hezkuntza artearen alor 

txiki bat besterik ez delako, eta artearen barruan sartzen diren beste kontzeptu edo 

alderdi asko ikasi gabe geratzen direlako. Horrek, batetik, artearen ulermen eza (edo 

zailtasun handiak, behintzat) ekartzen du, eta bestetik, gainontzeko irakasgaiekin 

alderatuta irakasgai hau gutxiagotu egiten du. 
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Laburbilduz, eskoletan landu beharko litzatekeen hezkuntza artistikoaren helburua 

pertsona kritikoak heztea da, eguneroko problemei erantzun egoki eta eraginkorra 

bilatzen eta aurkitzen lagunduko diona. Eta hau lortzeko atzean utzi beharra dago 

adierazpen plastikoa bakarrik lantzearen ideia, hori baita eskola gehienetan oraindik 

indarrean jarraitzen duen lan egiteko modua.  

Beraz, lan honen helburu nagusia hurrengo hau da: arte hezkuntzaren alderdi guztiak 

batzea (eta ez bakarrik alderdi plastikoa), eta hori praktikara eramatea. Horretarako 

hezkuntza artistikoaren inguruan dauden teoria desberdinak aztertu eta horietatik 

abiaturik pentsamendu kritikoa garatzea helburu izango duen urteko programazio 

orokor bat sortuko dut (hiru proiektuz osatuta egongo dena), Lehen Hezkuntzako 

bigarren mailara zuzendua egongo dena.  

 

1.2 HELBURUAK: 

Lan honekin lortu nahi dudan helburu nagusia benetako arte hezkuntza lortzea izango 

da, hau da, adierazpen plastikoaz gain, irakasgai honetan egin beharko liratekeen 

gainontzeko jarduerak aldarrikatzea.  

Beraz, xede nagusi honek hurrengo azpi-helburuak hartzen ditu barne: 

 Arte hezkuntzaren garrantziaz ohartaraztea eta honek dituen funtzioak 

azaleratzea. 

 Arte hezkuntzaren teorikoek diziplinari egin dituzten kritikak eta proposatu 

dituzten hobekuntzak ezagutu eta aplikatu. 

 Arte hezkuntzak eskaini ditzakeen baliabideak analizatzea. 

 Arte hezkuntzan egin daitezkeen jarduera mota desberdinak aztertzea. 

 Kultura bisualak guregan eta ikaskuntzan duen eragina azaleratzea. 

 Kritikotasuna garatzeko arte hezkuntza egitea. 

 Arte hezkuntzarako programazio bat sortzea, kultura bisuala oinarri izango 

duena eta bere helburu nagusia kritikoki pentsatzen irakastea izango dena. 
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1.3 GALDERAK / GALDEKIZUNAK: 

Aurreko puntuetatik ondorioztatu dezakegun bezala, lan honek arte hezkuntza 

orokorrean aztertuko du. Beraz, lan osoan zehar galdera nagusi hauei erantzuna 

bilatzen eta ematen saiatuko naiz: 

 Zer da arte hezkuntza? 

 Zergatik da garrantzitsua eta baliagarria arte hezkuntza klaseetan lantzea? 

 Zein da egungo eskoletan aurrera eramaten den arte hezkuntza? 

 Zeintzuk dira gaur egun eskoletan garatzen den arte hezkuntzari egin 

zaizkien kritikak? 

 Zein izan dira historikoki arte hezkuntza lantzeko egon diren tendentzia 

nagusiak? 

 Zein da kultura bisualean oinarritzen den hezkuntza artistikoa? 

 Arte hezkuntza lantzeko orduan, zein eduki eta helburu hartu behar dira 

kontuan? 

 Helburu eta eduki horiek lortzeko, zein motatako ariketak egin behar dira 

eta zein metodologia jarraitu behar da? 

 Irakasleek nola jokatu beharko lukete arte hezkuntzako klase hauetan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

Amaia Gale Zazu 

 
 

2. MARKO TEORIKOA: 

2.1 ARTEA ZERGATIK IRAKATSI: 

Artea hezkuntza sistemaren barruan sartzen den diziplina da, hizkuntzak, zientziak 

edota matematikak aurkitzen ditugun moduan. Baina diziplina honi garrantzia 

gutxiagoa ematen zaiola nabaria da. 

Artea eta zientzia desberdinen arteko aldea zein den ikusteko, has gaitezen Arthur 

Efland-ek (2005) egiten duen hausnarketarekin: 

“En otros textos (Efland 2004) ya he apuntado un argumento en defensa del 

papel del arte en la educación, basándome en la idea de que proporciona un 

espacio para la imaginación en el sistema cognitivo humano, así como la 

capacidad para ensayar ideas estéticas, sociales y morales más allá de las 

restricciones típicas de las ciencias. 

El arte confiere el tipo de libertad que permite superar la lógica de los 

conceptos establecidos en un dominio determinado, mientras que una ciencia 

está racionalmente atada a sus conceptos. Los artistas son libres de imaginar 

una realidad diferente a aquélla en la que viven. El propósito último de esa 

exploración es producir transformaciones en la cultura que permitan a ésta 

adaptarse a nuevas condiciones. 

Para esto son necesarios artistas capaces de imaginar símbolos de 

transformación lo que requiere un proceso creativo muy diferente a una simple 

lectura de la realidad. Estas construcciones creativas pueden considerarse 

maneras de ensayar futuros alternativos, de facilitar el cambio cultural e incluso 

la misma supervivencia de la cultura” (Efland, 2005, 67. orr). 

Beraz, artearen hezkuntza zientziena bezain garrantzitsua dela ikus dezakegu, edota 

are gehiago. Baina hala eta guztiz ere honi garrantzia kentzen zaio. Gutxiespen horren 

arrazoi nagusienak bi izan daitezke: irakasleek duten jarrera eta formazio eza.  
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Aipatu bezala, askoren ustez arte hezkuntzak matematikak, zientziak edo hizkuntzek 

baino garrantzia gutxiago du, eta horregatik irakasgai hau denbora galtze bat bezala 

ikusten dute. Ondorioz, bere orduak esanguratsuak ez diren jarduerak egitera 

(marrazketa librea, adibidez) edota diziplinarekin zerikusia ez duten jarduerak 

(tutoretzak, besteak beste) egitera bideratzen dituzte. 

Beste batzuk, berriz, artearen garrantziaz ohartzen dira eta benetako arte hezkuntza 

egin nahiko lukete. Baina oso zaila suertatzen zaie arlo honen inguruan irakasleek 

jasotzen duten formazioa txikia delako, eta beste irakasgaietarako eskuragai dauden 

material anitzak, arte hezkuntzaren munduan eskasak direlako.  

Baina Howard Gardner-ek 1983. urtean sorturiko teoriari eutsiz, arteak bere lekua izan 

beharko lukeela argi geratzen da. Gardner-ek “adimen anizkuna” izeneko kontzeptua 

sortu zuen, eta bertan defendatu zuen inteligentziak dimentsio asko dituela, eta ez 

gutxi batzuk, logiko-matematikoa, zientifikoa edo hizkuntzei dagokiona izan zitekeen 

moduan. Berak, hain zuzen ere, zortzi dimentsio desberdindu zituen eta baieztatzen 

zuen adimenaren dimentsio hauetako bakoitza edozein pertsonaren baitan daudela, 

nahiz eta pertsonaren arabera batzuk gailentzen diren besteen gainean.  

Adimen horien artean arteari erreferentzia zuzena egiten dioten bi aurkitzen ditugu: 

lehendabizikoa, “adimen bisual eta espaziala”  eta bigarrena “adimen musikala”.  

Aipaturiko lehenengo adimen motan trebea den pertsonak, inguratzen gaituen mundu 

bisual eta espaziala hautemateko eta bertan eraldaketak egiteko ahalmena du. Beraz, 

ikus kulturari egiten dio erreferentzia gehien bat, hau da, artelan eta eskulturei, hauek 

hartzen duten espazioari, sormenari, eta abar. Adimen musikala duten pertsonek, 

berriz, gaitasun ona dute adierazpen musikal guztiak hautematen eta ulertzen.  

Hala ere, adimen hauetaz gain, arte hezkuntzak modu batean edo bestean gainontzeko 

adimen mota guztietan ere parte hartu dezake (Gardner, 1990): 

 Adimen linguistikoa: adimen mota honek komunikatzeko moduei egiten die 

erreferentzia. Artea komunikatzeko bide bat izan daitekeen heinean, gaitasun 

hau lantzen da nahitaez. Alde batetik, ikasleek beren ekoizpenak (marrazkiak, 

esku-lanak, e.a.) sortzen dituztenean esan nahi dutenaren eta ikuslearengan 
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sortu nahi duten erreakzioaren arabera kolore, forma, estilo... desberdinak 

aukeratuko dituzte. Beste alde batetik, artelanen interpretazioa egiterako 

orduan, elkarrizketa bat sortzen da artistaren eta ikuslearen artean, nahiz eta 

batzuetan ez diren puntu berdinera iristen. 

 Adimen logiko-matematikoa: arte hezkuntzan adimen hau landu ezin 

daitekeela ematen du, arteak emozio edo sentimenduei garrantzia handiagoa 

ematen baitio logika edo kausalitateari baino. Dena den, obra artistiko askotan 

aurkitzen ditugu irudi geometrikoak, perspektiba konikoak, e.a. eta hauek arte 

hezkuntzan landu eta sortzen ditugunean, modu handi batean ari gara adimen 

matematiko hau erabiltzen. 

 Adimen kinestesikoa: adimen hau modu nabari batean lantzen da, gehien bat 

ikasleek esku-lanak egin behar dituztenean. Arte ekoizpenek, askotan, 

motrizitate fin eta handia behar dute, xehetasunik txikiena ere kontuan hartu 

behar delako, hori izan baitaiteke ikuslearengan erreakzio bat edo beste 

lortuko duena.  

 Adimen interpertsonala: adimen linguistikoaren atalean aipatu bezala, 

artelanetan ez du bakarrik artistak parte hartzen, baizik eta obrak ikusi eta 

interpretazioak egiten dituztenek ere paper garrantzitsua dute artelan 

bakoitzaren historian. Beraz, argi geratzen da artea ez dela bakarrik pertsona 

baten kontua, askorena baizik. 

 Adimen intraperstonala: arte ekoizpenak bakoitzak bere buruarekin pentsatu 

eta sortzen diren obrak dira. Beraz, honi ekin aurretik beharrezkoa da egin nahi 

denaren inguruan hausnarketa sakona egitea. Gainera, askotan erabili izan dira 

marrazkiak edo artelanak xede terapeutikoekin. Horrek argi adierazten du gure 

barruko niarekin erabat harremanetan egon daitekeela artea. 

 Adimen naturalista: adimen honek erreferentzia egiten dio pertsonek natura, 

animali eta pertsonengana izan dezaketen sentimenduei. Arte hezkuntza 

sentimenduak, emozioak eta zentzumenak lantzen dituen irakasgaia izanik, 

inguratzen gaituen mundua eta bertan parte hartzen dutenen ulermena eta 

pentsamendu kritikoaren garapena ahalbidetuko du, jarrera irekiago eta 

toleranteago bat lortuz.  
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Gardner-ez gain, asko izan dira arte hezkuntzak izan dituen defendatzaileak. Ricardo 

Marin Viadel-ek (1991), esaterako, hezkuntza artistikoak hezkuntzan duen garrantzia 

arrazoitzeko hiru argudio eskaintzen ditu: lehenik, arte plastikoek norberaren garapen 

osoan eskaintzen duten laguntza; bigarrenik, arteak duen eginkizun soziala; eta 

azkenik, jarduera artistikoek duten berezko balioa.  

 

1. Arte plastikoek norbanakoaren garapen osoan laguntzen dute: 

Arte hezkuntzak pertsonen nortasuna garatzeko orduan, garrantzi handia du, izan ere, 

beste diziplina batzuetan lantzen ez diren norbanakoaren dimentsioak lantzen direla 

aipatzen du Marin Viadel-ek (1991). 

Hasteko, jarduera artistikoek berez eskatzen dituzte irudimena, intuizioa, sormena edo 

sentsibilitatea bezalako ezaugarriak. Gainera, hauek ez ditugu bakarrik lantzen sortze-

lan artistikoak aurrera eramaten ditugunean, baizik eta besteek egin dituzten obrak 

edota egunerokotasunean aurkitzen ditugun irudiak (kultura bisuala) ikusterakoan ere 

lortzen ditugu. 

Bestetik, ahalmen-espaziala (elementuak asmatu, aldatu, edota irudikatzean) eta 

ulermen-ahalmenak (obren interpretazioan) garatzen lagundu dezake arte hezkuntzak. 

Bi ezaugarri hauek adimenaren garapenarekin lot ditzakegu. 

Artea ezin dugu ulertu sormena edo sorkuntzarik gabe. Izan ere, artea originaltasunez 

eta ezustekoez beteta dago. Horregatik, sormenaren bidean, haurrek marrazkiak 

egiterakoan haien naturaltasuna, bizitasuna edo sentsibilitatea isla dezakete. 

Horretaz gain, hezkuntza artistikoak zentzumenen garapenean paper garrantzitsua 

betetzen du. Arte plastikoen barruan, bereziki ikusmena garatzen da. Begiratzen eta 

ikusten ikasten da. Teoria enpiristek ezagutzak zentzumen edo pertzepzio batetik 

hasten direla defendatzen badute, arte hezkuntzaren garrantzia justifikatua geratzen 

da zentzumenak lantzen dituen diziplina bakarretarikoa baita. 

Aurretik aipatu dugu arteak ulermen-ahalmenean duen papera. Baina gainera, arte 

hezkuntzak adierazteko eta komunikatzeko ahalmenean ere parte hartzen du artea 

adierazteko modu bat den heinean.  
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Amaitzeko, arte hezkuntzak emozio eta sentimenduekin duen lotura aztertuko dugu. 

Artea sentimenduei forma edo irudi bat emateko gai da, eta hau beste edozein 

irakasgaik egin ezin duen gauza da. Esaterako, zientziek sentimenduak zergatik ditugun 

justifika dezakete, baina artea da sentimenduek zer esan nahi duten agitzen diguna.  

Beraz, ikusi dugu artea funtsezkoa dela elementu hauen garapenean: adimena, 

sormena, pertzepzioa, adierazkortasuna, emozio eta nortasunean. 

 

2. Arte plastikoen irakaskuntzak garapen sozialean laguntzen du, bai alde 

kuantitatiboan, bai alde kualitatiboan: 

Marin Viadel-ek (1991) arte hezkuntzak bi arrazoi nagusirengatik zeregin sozialak 

betetzen dituela azaltzen du: batetik norbanakoa bere komunitatean integratzen 

laguntzen duelako, eta bestetik, norbanakoari gizartearen alderdi negatiboen 

kritikotasuna sortzen laguntzen duelako. 

Gaur egungo gizarteak irudiz inguraturik bizi dira, kultura bisual baten barruan. Irudi 

horiek gizarte bakoitzaren imaginario kolektibo bat sortzen dute. Hori eskuratzea, 

ulertzea eta partekatzea beharrezkoa da gizarte inguru familiar batean bizitzeko. 

Horren harira laguntzen du hezkuntza artistikoak haurren sozializazio prozesuan, arte 

plastikoek kultura bakoitzak bere buruaren inguruan duten tradizio kulturala eta irudia 

adierazten dutelako. 

 

3. Arte plastikoen berezko balioa: 

Artearen berezkotasun hau defendatzeko, Viadel-ek (1991) galdera bakarra 

proposatzen du: “arteak ez al dira izan behar norberaren gogoa betetzekoak, egitearen 

atseginagatik soilik eta ezer espero izan gabe egitea merezi duen gauza bat?” Galdera 

honen erantzuna baietz izatekotan, arte hezkuntzaren aldeko defentsa argi geratzen 

da. 
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Ondorioz, arteak eragin nabarmena du pertsonaren garapen pertsonal eta 

emozionalean, gizartearen ulermenean eta parte hartzeko egokitasunean eta 

bakoitzaren sormenaren garapenean.  

Robert C. Burkhart-ek hurrengo hau baieztatzen du: "ahalmen artistiko handiko ikasle-

taldeen adimen-kozientea normalean batez bestekoa baino apur bat handiagoa da" 

(Burkhart, 1966, 160. orr; Marin Viadel, 1991, 123. orrialdean ikusia). Zergatik izango 

da hori? Arteak lehen aipatutako sormena, irudimena edo sentsibilitatea barne hartzen 

dituelako eta norbanakoaren garapenean laguntzen duelako. Horrek eragin zuzena du 

adimen-kozientean, izan ere, ezagutzak baloratzeaz gain, asko baloratzen delako 

esparru desberdinetan sortzailea eta ekintzailea izatea, eta hori matematika edo 

zientziekin ez da guztiz lortzen. 

Hezkuntza artistikoaren balioaren beste adibide bat, instrumentalagoa eta 

materialistagoa izan daitekeena (nahiz eta ikaskuntza prozesuaren helburu nagusia ez 

den izan behar ikasleak lan mundurako prestatzea), arteak industria-ekoizpenean duen 

eragina da: kalitatezko produktuak diseinatu behar dira ondoren pertsonek objektu 

horiek eros ditzaten. Gaizki diseinaturik baldin badaude, produktu horiek porrota 

izango dute eta enpresek dirua galduko dute. Beraz, ekoizpen industriek diseinatzaile 

onak behar dituzte, irudimena dutenak, bere burua baloratzen dutenak. Eta sormena 

irakasgai guztietan existitzen den arren, curriculumak (LOMCE 8/2013) hezkuntza 

artistikora mugatzen du bakarrik. Eta horregatik, behar beharrezkoa da hezkuntza 

artistikoa, beste irakasgaietan lantzen ez den sormena lortzeko. 

 

Beraz, eta arte hezkuntzaren garrantziaren inguruko puntuarekin amaitzeko, Herbert 

Read-ek “Hezkuntza Artearen bitartez” izenburuko lanean (Read 1982, 31. orr; Marin 

Viadel, 1991, 156. orrialdean ikusia) egiten duen hausnarketa batekin bukatu nahiko 

nuke. Gogoeta horrek ondokoa dio: 

“Beraz, abiapuntua hau da: hezkuntzaren helburu orokorra gizaki bakoitzaren 

banakortasunaren hazkundea sustatzea da, eta aldi berean horrela lortutako 

banakotasuna norberaren talde sozialaren batasun organikoarekin 

harmonizatzea.  
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(...) Horrenbestez, adierazteko moduen lanketa gisa defini daiteke hezkuntza        

-haur eta helduei soinuak, irudiak, mugimenduak, tresnak eta lanabesak egiten 

irakastean datza-. Gauza horiek ondo egin ahal dituen gizakia ondo hezitako 

gizakia da. Soinu onak egiteko gai bada, hizlari ona, musikari ona, poeta ona 

izango da; irudi onak egiteko gai bada, pintore edo eskultore ona izango da; 

mugimendu onak egiteko gai bada, dantzari ona; tresna edo lanabes onak 

egiteko gai bada, artisau edo eskulangile ona. Pentsamenduaren ahalmen 

guztiek, logikak, memoriak, sentsibilitateak eta adimenak prozesu horietan 

parte hartzen dute, eta prozesu horietan, hain zuzen, ez da baztertzen 

hezkuntzaren alderdi bat ere. Eta prozesu horiek guztiek artearekin daukate 

zerikusia, artea soinu, irudi eta abarren taxuera ona baita, ez besterik. Hortaz, 

hezkuntzaren helburua artistak sortzea da, adierazteko modu batzuetan zein 

besteetan trebeak diren pertsonak, alegia.” (Herbert Read, 1982 33-36.orr -

Marin Viadel-en, 1991, testuan irakurria, 156. orr-). 

 

2.2 ARTE HEZKUNTZA TENDENTZIAK: 

Historian zehar arte hezkuntza lantzeko korronte desberdinak egon dira. Korronte, 

tendentzia edo eredu hauetako bakoitzak artea lantzeko ardatza ezaugarri batean edo 

bestean jarri du, eta horren arabera egituratu da arte hezkuntzaren praktika guztia. 

Hurrengo lerroetan korronte horietako bakoitza aztertuko dugu. 

Hala ere, orain arte eskoletan egon den hezkuntza artistikoko eredu zabalduena esku-

trebetasuna garatzea, ahalik eta psikomotrizitate gradurik altuena lortzea eta ahal den 

neurrian gustu estetikoa bereganatzea helburu dituena da. Orain jorratuko ditugun 

korronteetako bakoitzak (Barragan eta Moreno, 2004) ez dituzte helburu berdinak 

bilatzen, eta horregatik, horien artean osagarriak izan daitezke. Eta esan beharra dago, 

korronteetako bakoitzak gizarte behar desberdinei erantzuten diela, horregatik hauek 

sortu ziren testuinguruk kontuan hartu eta ulertu behar ditugula. 

 

 



12 

 

Arte hezkuntza: ikus kulturan eta hausnarketa kritikoan oinarritutako urte osorako proposamen didaktikoa. 

 

1. Eredu akademizista:  

Korronte hau "irudikapenaren estetika" bezala ere ezagutzen da, eta Erdi Arotik XX. 

mendera arte izan da korronterik nagusiena. Hezkuntza mota honetarako elementurik 

garrantzitsuena emaitza da, eta horregatik esan dezakegu produkzio sistemari lotutako 

hezkuntza artistikoa dela.  

Tendentzia honen ezaugarri nagusiak ikasleen esku-trebezia fin eta handia, teknika eta 

arauen ezagupena, eta mimetismoa (errealitatea den bezalakoa kopiatzea, ahalik eta 

xehetasun gehienekin) dira. Horretaz gain, irakaskuntza hauen osagarri gisa artearen 

historia ere ikasten da. 

Hezkuntzaren perspektiba honek estetika klasikoaren ezaugarriak bilatzen ditu, 

edertasun kanona eta ezaugarriak berdinak izanik: espresiorik gabeko aurpegiak, 

emakumeen eredu klasikoa, errealismoa, e.a. 

Argi dago korronte honek hezkuntza logozentrikoa bultzatzen duela, hau da, arreta 

handia jartzen du teknikan, garrantzitsuena arauak, teknika desberdinen ezagutza eta 

aplikazioa, materialen ezaguera, eta abar izanik. Beraz, argi geratzen da 

garrantzitsuena ez dela artista, baizik eta azken emaitza, artistaren produkzioa.  

Aurretik esan bezala, perspektiba hau nagusia izan zen XX. mendera arte, baina hala 

ere, gaur eguneko plastika hezkuntzako klaseetan oraindik ere korronte honen adibide 

asko aurkitzen dira, izan ere, egiten diren lan asko eredu bati jarraituta egiten dira, 

bakoitzaren sormena edo interesak alde batera utziz.  

Honen adibide bat eskoletan eskatzen 

diren marrazkiak dira, lauki-sare baten 

gainean egin behar direnak eredu bati 

jarraituz. Jarduera hauen helburu 

nagusia ikasleak marrazketan trebatzea 

eta eredura ahalik eta gehien 

hurbiltzea dira, emaitza hain zuzen ere.  

2. IRUDIA: Lauk- sarearen teknika lantzeko jarduerak. 
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2. Eredu auto-espresionista:  

Eredu honek hezkuntza artistikoa sormenaren eta auto-espresioaren garapen gisa 

ulertzen du, eta "auto-adierazpen sortzailea" eta "adierazpen askea" bezala ere 

ezagutzen da.  

Tendentzia honek II. Mundu Gerraren ostean hartu zuen indarra eta mugimendu 

hippie-arekin eta psikoanalisiarekin dago lotuta. Gainera, askotan erabili izan da 

helburu terapeutikoekin. 

Perspektiba honek ez du eskatzen, aurrekoan bezala, teknikak ikastea edo errealitatea 

den bezalakoa islatzea, baizik eta ikasleak askatasun osoa du nahi duena margotzeko, 

eta irakasleek ez dituzte mugarik jartzen. 

Auto-espresionismoaren arabera, haur guztiak artistak dira berez, baina gizartearekin 

(eta gehien bat eskolarekin) duten elkarreraginaren ondorioz berezkoa duten sormen 

hori kutsatu egiten zaie eta urteak aurrera joan ahala galdu egiten dute. 

Beraz, lehen aipatu bezala, irakasleek ez dute mugarik jartzen ikasleen adierazpenean, 

eta horregatik ikasleak prozesu honen ardatz garrantzitsuenak bilakatzen dira, hau da, 

perspektiba hau antropozentrikoa da (haurrengan -gizakiarengan- zentratzen da). 

Gainera, ez dago ebaluaziorik, lortutako emaitza prozesuan zehar garrantzia berezia ez 

duelako. 

Gaur egun, eskoletan aurki dezakegun korronte honi jarraitzen dion adibidea marrazki 

librea da. Hala ere, ikasleei marrazki librea egitea eskatzen zaienean, gehienek gauza 

berdinak marrazten dituzte, edo behintzat, marrazki libreak eskatu eta bakoitzak 

egunero berdina marraztuko du.  

Marrazki libreen inguruan Imanol Agirrek (2000) hausnarketa sakona egin zuen, eta 

ondorioztatu zuen urte askotan zehar hezkuntza artistikoaren arazo nagusietako bat 

estereotipoen  (eta ez eskemen) etengabeko kopiaketa izan dela. Baina zer dira 

estereotipoak eta eskemak? 

 Eskema: "komunikazio eraginkorra izateko intentzioa" dute. Eskemak edozein 

irudikapenetan aurki ditzakegu. Eskemak ere behin eta berriz errepikatu 
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daitezke, baina normalean hauetan bariazio batzuk (nahiz eta txikiak izan) 

aurkitzen dira.  

 Estereotipoa: "eredu bakar baten errepikapen etengabea" izango litzateke. 

Estereotipoak ez dira haurren esperientzietan oinarritzen, baizik eta 

kritikotasunik gabe behin eta berriz ikusi eta kopiatutako marrazki soilak dira; 

sentsaziorik, emoziorik, pentsamendurik... transmititzen ez dutenak. 

Haurrak bi urte dituztenean hasten dira marrazkiak egiten. Txikitatik hauek erabiltzen 

dituzte komunikatzeko baliabide gisa. Hasiera batean trazuak egiten dituzte, bi forma 

erabiltzen dituztelarik (lerroa eta borobila), eta ondoren, ezagutu daitezkeen irudiak 

sortzen hasten dira. Baina 10 urteetatik aurrera, marrazketarekiko interes falta 

sumatzen hasten da, eta gehienek alde batera utzi egingo dute. 

Badirudi haurren irudiak espontaneoak direla, baina hori ez da guztiz horrela, izan ere, 

kulturak baldintzatzen du marrazketa. Irudiez inguraturik bizi gara, eta horiek 

desberdinak dira munduko kultura desberdinetan. Haur bakoitzak beren inguruko 

irudiak edo ereduak imitatuko ditu. Puntu honetan garrantzia handia hartzen du 

estereotipoen esanahia: haur askok paisaia bat margotzea eskatzen zaienean 

elurtutako mendiak agertzen dira, eta mendien azpian etxe handi bat (berea izango 

balitz bezala). Gehienetan marrazki mota hauek estereotipo bat dira, ez dutelako 

paisaia hori bizi, hiri batean bizi direlako eta ez Alpeetan. 

 

3. IRUDIA: Estereotipoaren adibide bat. 



15 

Amaia Gale Zazu 

 
 

 Auto-espresionismoa urteetan zehar korronte klasikoari aurre egiteko estrategia 

bezala hartu izan da hezkuntzan, baina horrek neurri batean gauzak zaildu ditu: 

plastikaren prestigioa murriztu du, izan ere irakasleak ez du ebaluatzen, ez du klasea 

gidatzen, e.a. Korronte honentzako estereotipoak arazo nagusi bat bihurtu ziren, izan 

ere, haur askok marrazki berdinak marrazten dituzte, zentzu kritikorik gabe, sormen 

izpirik gabe. Auto-espresionismo korrontearen jarraitzaileen ustetan, arazo honen 

irtenbidea helduen interferentziak saihestea izango litzateke, hau da, ikasleei 

askatasun osoa uztea, haiek nahi dutena eginez. Baina beste askoren ustetan hori ez 

da irtenbidea, izan ere ikasleei guztiek marrazki librea egitea eskatzen zaienean 

gehiengoek marrazki berdinak egingo dituzte.  

Arazo honen konponbidea, beraz, estereotipoak alde batean uzteaz ahaztu eta hauek 

erabiltzea izango litzateke. Baina inguratzen gaituzten ereduetan geratu ordez, 

haratago doazen ikuspuntuak erakutsi beharko lituzke irakasleak, betiere ikasle 

bakoitzak aukeratzen duena gutxiagotu gabe. Interesgarria da ere haurrei beren 

hurbileko erreferente kulturalak erakustea, eta haurrek laguntza behar dutenean hori 

eskaini behar zaie. 

Honen adibide bat, hurrengo irudia izan daiteke: 

 
4. IRUDIA: Haurren errepertorioa beste ereduetara zabaldu. 

 

Irudi honekin lortu nahi da ikasleek bere hurbilekoak ez diren objektuak edo 

erreferente kulturalak (kasu honetan etxeak) erakustea, haien marrazki edo obretan 

estereotipatuak ez diren etxeak agertu ez daitezen, edo behintzat, horiek agertzeaz 

gain, beste batzuk marraz ditzaten. 
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3. Pertzepzioa eta ikus alfabetatzean oinarritutako hezkuntza artistikoa: 

Eredu hau indarra hartzen joan zen XX. mendeko 70-80. hamarkadez geroztik. Artea 

eta esperientzia artistikoa alde batera uzten dira, hezkuntza artistikoaren ardatzak 

irudia eta ikus-komunikazioa izatera pasatzen dira eta erreferente teorikoak, berriz, 

gestalt arauak eta pertzepzioaren-teoria izango dira. 

Arte hezkuntzaren korronte honen helburu nagusia ikus alfabetatzea lortzea da, izan 

ere, irudiez inguratuta bizi gara eta hauen ulermenean "analfabetoak" gara. 

Alfabetatze horretan irudien koloreek, formek, ehundurek... zer esan nahi duten ikasi 

beharko litzateke. Hala ere, korronte honek defendatzen du esperientziaren bitartez 

ikasi behar dela.  

Perspektiba honen ezaugarrien artean hurrengo hauek aurkitzen ditugu: maisu-ikasle 

dialektika berreskuratzen da; "egiten ikasi", hau da, esperientzian oinarritzen da; 

ingurunearekin kritikoak diren ikasleak hezi nahi ditu; eta ebaluazioari garrantzia 

ematen zaio (horretarako edukiak zein diren argi egon behar du, eta ez da ahaztu 

behar ebaluazioa eta kalifikazioa gauza desberdinak direla). 

Lehen esan bezala, irudiei eta hauen interpretatzeko gaitasunari ematen zaio 

garrantzia, horregatik korronte hau ikonozentrikoa da. Berriz ere ikastearen beharra 

azpimarratzen da alfabetatze hori lortzeko eta irakaslea laguntzailea izango da, hau da, 

ikasleen helburua edo emaitzak lortzeko baliabide eta tresna desberdinak eskainiko 

ditu. 

Beraz, ikus alfabetatzea helburu duten ariketak, adibidez, artelanak eskaintzen dituen 

aspektu formaletan zentratzen dira (forma nagusiak, lerroak, ehundurak, e.a.), eta 

horietan oinarrituz, artistak transmititu nahi duena interpretatzen saiatu beharko da. 

Horretarako, George Lucas educational foundation-ek (2014) hurrengo taula 

proposatzen du, asking the 4WS, edozein artelanen interpretazioa egiteko baliagarria 

dena:  
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1. TAULA: ASKING 4WS. Geroge Lucas educational foundation (2014). 

Jarduera honekin lortu nahi den helburua da ikasleek behaketa egitea eta ondoren, 

konexioak eta inferentziak egitea artistak esan nahi izan duenarekin eta obraren 

esanahiarekin. 

 

4. Arte hezkuntza diziplina moduan: 

Korronte honi ingelesez "DBAE" (disciplined-based Art Education) eta euskaraz DOAH 

(diziplinetan -arloetan- oinarritutako arte hezkuntza) bezala ezagutzen da. Eredu hau 

ikus alfabetatzearen korrontearekin batera hasi zen indarra hartzen. 

Honen defendatzaileek artea diziplina moduan lantzea eskatzen dute, eta horretarako 

planifikazioan eta edukien sekuentziazioan arreta handiagoa jarri behar dela eskatzen 

dute. Hau da, hauek ondo antolatutako arte hezkuntzarako curriculum bat eskatzen 

dute. 

Arte hezkuntzan landu behar diren edukiak artearen oinarrizko lau diziplinetan 

oinarritu beharko lirateke. Lau diziplina horiek hurrengo hauek dira: estetika, artearen 

kritika, artearen historia eta tailerreko ekoizpena. 
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5. Kultura bisuala ulertzeko arte hezkuntza: 

Perspektiba hau "rekonstrukzionismoa" bezala ere ezagutzen da, eta XX. mendearen 

amaieran hasi zen planteatzen. Rekonstrukzionismoa, berez, hezkuntza korronte bat 

da, eta gaur egun honen inguruan asko teorizatzen da. Teoria hauek dira eskola 

berritzaileek aurrera eramaten dituztenak. 

Korronte honen helburua ikasketa esanguratsuak lortzea da, eta hau lortuko da 

haurren interesak, egunerokoa... ikasketekin erlazionatzen direnean. Honen arabera, 

artea ez da lengoai bat, hau da, irudi bat ezin da irakurri. Haientzako interpretazioak 

daude, eta horregatik, irudien aurrean ikasleek interpretazio kritikoak eta pertsonalak 

egiten ikasi behar dute. 

Orain aipatu dudanarengatik, korronte honek ez dio garrantzia ematen ez irudiari, ez 

subjektuari, baizik eta hauen artean sortzen den harremanari: irudiaren inguruan 

subjektuak ematen dion esanahiari, pentsamendu kritikoari, ulermenari. 

Korronte honetan oinarritzen den arte hezkuntzak eguneroko arazo sozial eta 

pertsonalekin harremanetan jartzen du subjektua, eta ikasleei haien arazoak 

azaleratzen eta gainontzekoen arazoak ulertzen laguntzen du. Horregatik, arazoak 

konpontzeko tresnak izan daitezke eredu honi jarraituz proposatzen diren arte 

proiektuak. 

Tendentzia honen helburu nagusia kontsumitzaile ez pasiboak (edo aktiboak) lortzea 

da, kritikoak izango direnak inguratzen gaituzten kultura bisualeko irudi guztiekin. 

Hurrengo irudi hau izan daiteke kultura bisuala ulertzeko arte hezkuntzaren adibide 

bat, eguneroko arazo sozialekin harremanetan jarri dezakegun heinean. 

 
5. IRUDIA: Hausnarketa kritikoa bultzatzeko argazkia. 
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2.3 HEZKIDETZA: ARTE HEZKUNTZA ETA FEMINISMOA: 

Asko izan dira genero desberdintasunak identifikatu eta horietatik abiatuz arazoen 

ebazpenean oinarrituriko hezkuntza eskatu izan duten legeak. Horien artean hurrengo 

hiru hauek ditugu (Ledesma, 2010): 

 Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 

género (BOE, 2004/12/29). 

 Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (BOE, 

2007/03/23) 

 Ley Orgánica 2/2006 de Educación (BOE, 2008/05/04). 

Lege guzti hauek emakume eta gizonen arteko erabateko berdintasuna eskatzen dute, 

eta hezkuntzaren oinarri moduan hurrengo hauek aldarrikatzen dituzte: eskubide eta 

aukera berdintasuna, genero arazoen gaineko aurreikuspena eta ebazpen baketsuak 

egin ahal izateko baliabideak eskaintzea. 

Aldarrikapen horiek helburu dituen hezkuntza modua hezkidetza izango litzateke. 

Baina zer da eskola hezkidetzaile bat? 

Eskola hezkidetzaile bat (Emakunde, 2016) genero desberdintasunak existitzen ez diren 

eskola bat izango litzateke, hau da, berdintasunean oinarritutako sozializazioa 

eskaintzen duena. Horretarako nesken eta mutilen garapen pertsonala ahalbidetu 

behar da: genero identitatea nola eraikitzen den aztertu behar da, estereotipoak eta 

genero aginteak identifikatu eta apurtu behar dira, historian zehar (eta gaur egun ere) 

emakumeek egindako ekarpenak azaleratu behar dira, eta abar. 

Arte hezkuntzak aurreko puntu guztiak lantzeko baliabide anitzak eskaintzen ditu. Ikus 

kulturaren azterketatik abiatuz, inguratzen gaituzten estereotipo sexistak azaleratu eta 

kritikotasunez aztertu daitezke, artearen historian zehar emakumeak nola irudikatuak 

izan direnaren inguruko hausnarketa bultzatu daiteke, hain ezagunak ez diren 

emakume artistak eta beren obrak landu daitezke, eta abar. 
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Beraz, arte hezkuntzako klaseetan, eta gainontzeko ikasgaietan, begirada hezkidetzaile 

bat hartzea beharrezkoa izango da genero desberdintasunekin apurtu eta 

berdintasunean hezi ahal izateko. 

Telebista eta estereotipo sexistak: 

Estereotipo sexistak eta genero desberdintasunak indartzen dituen beste baliabide bat 

telebista eta bertan agertzen diren programak dira, ikasleek hurbileko ikus kulturaren 

barruan sartuko liratekeenak. Haurren kasuan, marrazki bizidunak har ditzakegu honen 

adibide gisa. 

Jorge Belmont-ek eta Silvia Guillamón-ek (2008) egindako ikerketa baten ondorio 

nagusia, telebistako programetan gizartean indarrean dauden ohitura, rol eta 

harremanen errefortzu bat egiten dela da, eta horrek desberdintasunak areagotzen 

dituela. Horren adibideak hurrengoak izan daitezke: 

 Emakumeak beren edertasunagatik eta afektibitateagatik hartzen dute 

protagonismoa eta gizonek, berriz, lan munduan duten arrakastagatik. 

 Nahiz eta emakumea lan munduan sartzen den, gizonek ez dute parte hartzen 

etxeko lanetan. 

Haurrei zuzendutako marrazki bizidunetan ere horrelako egoerak ikus daitezke, nahiz 

eta protagonistak haurrak izan ohi diren, hala nola: haur protagonista horien familiak 

(aitak etxetik kanpo lan egiten du eta amak, berriz, etxean geratzen da), super-heroien 

identitatea (normalean gizonezkoak dira), haur protagonisten jolasak, eta abar. 

Beraz, telebista agente sozializatzaile eta hezkuntza informalaren igorle den heinean 

(Belmonte eta Guillamón, 2008), haurren identitatearen eraikuntzan paper nabaria 

jokatzen du, eta horregatik telebista eta bere programak begirada kritiko batez 

begiratu beharko genituzke, transmititzen dituzten estereotipoak edota ideologia 

inplizituak azaleratzeko helburuarekin.  

Arte hezkuntzak eta ikus alfabetatzeak aurreko helburua lortzeko lan egin beharko 

lukete, eta ikasleei baliabideak eskaini telebistan ikusten edo kontsumitzen dituzten 

irudi eta egoera guzti horiek kritikotasunez begiratzeko asmoz:   
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“Una deconstrucción y análisis crítico de los discursos televisivos (y culturales 

en general), una «alfabetización audiovisual» que enseñará a reflexionar sobre 

el carácter construido y retórico de los productos mediáticos, y un enfoque 

desde el género y la coeducación tanto en los ámbitos familiares como 

escolares, podrían ser buenos aliados contra la desigualdad”  (J. Belmonte 

Arocha eta S. Guillamón Carrasco, 2008, 120. orr).  

 

2.4 GAUR EGUNGO ARTE HEZKUNTZAREN AHULEZIAK ETA ARAZOAK: 

Gaur egungo Nafarroako eskoletan arte hezkuntzak nahiko presentzia baxua dauka. 

Kurtsoaren arabera bi edo hiru saio daude arte hezkuntza jorratzeko, eta ez dugu 

ahaztu behar arlo honen barruan hezkuntza plastikoa sartzeaz gain,  musika hezkuntza 

ere lantzen dela.  

Adibide bat emateagatik (UGT, 2014), Nafarroako D ereduko eskoletan, Lehen 

Hezkuntzako lehenengo, bigarren eta hirugarren mailetan arte hezkuntzarako bi saio 

eskaintzen dira, hizkuntzarako edo matematiketarako, sei edo lau, hurrenez hurren, 

eskaintzen diren bitartean. 

2. TAULA: Nafarroako Foru Komunitateko eskola orduak, irakasgaika (UGT, 2014). 
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Hala ere, puntu honetan argitu beharra dago ikastetxeek nolabaiteko autonomia 

dutela irakasgai bakoitzaren saio kopurua mugatzeko eta horregatik Nafarroako 

zenbait ikastetxetan aurkitzen dugun saio kopuru honen antolaketa aldatu daiteke. 

Gizartearen gehiengoak uste duenaren kontra, matematikak, zientziak edo hizkuntzak 

ez dira hezkuntza artistikoa baino garrantzitsuagoak. Are gehiago, arte hezkuntzak 

eskaintzen dituen zenbait baliabide edo abantaila ezin dira beste irakasgaien bidez 

ikasi, eta gainera, irakaskuntza horiek gainontzeko irakasgaietarako laguntza eskaini 

dezakete. 

 

  2.4.1 ARTE HEZKUNTZAKO CURRICULUMA: 

Gaur egun indarrean dagoen LOMCE legeak (2013) ezartzen duen curriculumaren 

arabera, arte hezkuntza musikak eta adierazpen plastikoak partekatzen dute. Zer esan 

nahi du horrek? Musika eta adierazpen plastikoa irakasgai bakarra direla, eta 

hezkuntza praktika guztia biak aldi berean kontuan hartuz egin behar dela: 

programazioa, klase orduak (astean bi osotara), ebaluazioa, eta abar. 

Azkeneko ezaugarri horrek, ebaluazioarena hain zuzen ere, arazo asko ekar ditzake. 

Hasteko, musika eta plastikako irakasleak ez dira berdinak, musikakoak espezialista 

izan behar duelako. Bestetik, gerta daiteke ikasle bat musikan oso ona izatea eta ikus 

arteen arloan, berriz, trakets ibiltzea; baina bakoitzak notaren %50 pisua duenez 

azkeneko nota hori ez da guztiz erreala izango. Eta bukatzeko, aurrekoarekin erabat 

lotua, gerta daiteke ikasle batek bietako bat ez gainditzea, eta orduan irakasgai guztia 

geratzen zaio suspenditua (nahiz eta ondoren suspenditutako atala errekuperatu 

beharko duen bakarrik). 

Beraz, curriculum honek asko murrizten eta zailtzen du arte hezkuntzaren praktika. 

Baina goazen ikustera zehazki zer esaten duen LOMCE-k (2013) zehazturiko 

curriculumak: 

“Arte-adierazpenak gizadiaren garapenari atxikitako ekarpenak dira: ez dago 

gizadiaren historiaren azterlan osoa egiterik artea bere aukera guztietan 
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kontuan hartu gabe. Bestetik, gizakiaren ikasteko prozesua ezin da alderdi 

artistikoen garapenetik urrun egon, horiek balio baitiote ideiak, 

pentsamenduak eta sentimenduak adierazteko. Beste hizkuntza batzuekin 

gertatzen den moduan, gizakiak hizkuntza plastikoa zein musika hizkuntza 

erabiltzen ditu gainerako gizakiekin komunikatzeko.  

Ikuspegi horretatik, hizkuntza horien funtsak oso gaztetatik ulertzeari, 

ezagutzeari eta ikertzeari esker, ikasleek arreta, pertzepzioa, adimena, 

oroimena, irudimena eta sormena garatzen dituzte. Gainera, plastikaren eta 

musikaren ezagutzaren ondorioz, kultur eta arte ondareaz gozatuko da, hari 

egin zaizkion ekarpenak baloratu eta errespetatzen baitira. 

(…) Arte Hezkuntza arloa bi zatitan banatu da: Plastika Hezkuntza eta Musika 

Hezkuntza, aurretik aipatutako bi hizkuntza horien ikasketak kontuan hartuz. 

Era berean, zati horietako bakoitza hiru multzotan banatzen da; horiek nahiz 

eta beren artean zerikusia izan, zenbait alde ere badituzte. Nolanahi ere, 

garapen metodologikoan, irakasleak batera heltzen ahal die bloke desberdinei.” 

(Nafarroako Foru Komunitateko lehen hezkuntzako curriculuma, 2014, 122.orr). 

Beraz, eta berriz ere musika hezkuntza alde batera utziz, plastika hezkuntzak landu 

behar dituen edukiak hiru multzotan banatzen dira: ikus-entzunezkoen hezkuntza 

(irudien azterketari erreferentzia egiten dio), adierazpen artistikoa (artearen kontzeptu 

eta teknikak barne hartzen dituena), eta marrazketa geometrikoa (matematikarekin 

erabat lotua dagoena). 

Baina benetan lortzen al dira curriculumak berak zehazten dituen helburu horiek eduki 

multzo hauek kontuan hartuta? Geletan ikusi daitekeenaren arabera, galdera honen 

erantzuna ezetz delakoan gaude. 
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Nolakoa beharko luke izan arte hezkuntzako curriculumak? 

Aurretik esan dugun moduan, hezkuntza artistikoa ezin da bakarrik termino kognitibo 

eta teknikoetan erakutsi, baizik eta emozioak, bakoitzaren pertsonalitatea, 

ustekabeak... hartu behar dira kontuan (Belloq eta Gil, 2012). Hezkuntza artistikoaren 

helburu nagusia ez da ahalik eta hoberen margotzen jakitea, baizik eta ikasleen 

pentsamendu kritikoa garatzea inguratzen gaituzten irudi guztien aurrean. 

Horregatik, hezkuntza artistikoaren curriculumak irekia izan behar du, eta hezkuntza 

komunitate osoak parte hartu beharko luke irakasgai hau benetan esanguratsua izan 

dadin. Ricardo Marin Viadel-ek (2003) ikasgai honetarako eta Lehen Hezkuntzarako 

curriculum bat proposatzen du. Bere ustez irakasgai honetarako curriculumaren ardatz 

nagusia ikus arteak izan beharko lukete, eta helburu nagusia, beraz, ikus arteak 

ulertzeko gaitasuna garatzea, obra artistikoak sortzeko gaitasunarekin batera.  

Arte hezkuntzak haurren interesak eta esperientziak izan behar ditu kontuan, eta baita 

esperientzia berriak sustatu ere. Hori lortzeko ikasleen eguneroko problematikak hartu 

beharko lirateke kontuan, haurrei benetan interesatuko zaizkienak eta motibazio 

puntu bat eskainiko dizkietenak, hau da, esperientzia artistikoak testuinguru hurbil 

batean ezarri beharko lirateke, beren interesa pizteko eta ikasketa esanguratsua 

lortzeko asmoz. 

Ricardo Marin Viadelek (2003), horrela definitzen du hezkuntza artistikorako 

curriculuma: 

“El currículo de Educación Artística aparecerá impregnado de actitudes, valores 

y normas relacionados con la igualdad de sexos, la educación para la libertad, la 

democracia, la igualdad, la paz, la conservación del medioambiente y el 

desarrollo sostenible. El objetivo de la Educación Artística en la Educación 

Primaria es desarrollar capacidades en el alumnado para comprender y apreciar 

las artes y culturas visuales, y desarrollar destrezas y habilidades para crear 

obras artísticas. En esta etapa -6 a 12 años-, es necesario generar en el 

alumnado actitudes de autoconfianza y familiarizarlo con los diferentes modos 

de producción artística, que pueden desarrollarse mediante actividades 
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motivadoras relacionadas con la práctica del dibujo, la pintura, el modelado, el 

diseño, la fotografía, etc. La mayoría de los niños y niñas están habituados a las 

nuevas tecnologías. (...) Sería conveniente que comenzaran a interesarse por 

estos medios en dos vertientes: realizando análisis críticos de los mensajes que 

se difunden a través de ellos y experimentando con las posibilidades que 

ofrecen para la creación artística. (...) La Educación Artística en esta etapa debe 

responder a los impulsos vitales de las niñas y niños, ser el vehículo que les 

permita expresar sus emociones y vivencias, contribuir a su formación cultural, 

hacerles disfrutar y tener experiencias estéticas, despertar su sentido crítico 

ante las imágenes y objetos de las culturas visuales que les rodean, capacitarlos 

para la práctica del arte con diversos medios. En definitiva se trata de aprender 

a amar el arte para aprender a vivir más intensamente.” (Marin Viadel, 2003, 

254-255.orr). 

Beraz, argi geratzen da hezkuntza artistikoa ez dela soilik artea ulertu, gozatu eta 

obren eraketan trebea izatea. Arte hezkuntzak ikaslearen eguneroko bizitzan eragina 

du, beraz, modu batean edo bestean bizitzen irakasten du. Horregatik irakasgai hau 

benetan probestu beharko litzateke eta, besteak beste, ikasleak baloreetan hezteko 

erabili. 

 

2.5 HOBEKUNTZARAKO PROPOSAMENAK: 

Hurrengo puntuetan arte hezkuntza hobetzeko, edo behintzat beste ikuspuntu berri 

batetik begiratzeko neurri edo proposamenen inguruan arituko gara hizketan. 

 

  2.5.1 IKUS KULTURAREN ULERMEN KRITIKORAKO ARTE HEZKUNTZA: 

Arte hezkuntzaren munduan aldaketak egiten hasteko marrazkien eta obra artistikoen 

azterketatik baino haratago joan eta kultura bisuala bere osotasunean ikertzen hasi 

beharko genuke (Efland, 2005). Baina zeri egiten dio erreferentzia kultura bisualaren 

terminoak? Kerry Freedman eta Patricia Stuhr (2004), honela definitzen dute: 
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“Vivimos en un mundo cada vez más saturado de imágenes en el que las 

noticias de la televisión controlan el conocimiento que las personas tienen de la 

actualidad, en el que los alumnos pasan más tiempo delante de una pantalla 

que de un profesor… La omnipresencia de las formas culturales visuales y la 

libertad con que dichas formas cruzan diversos tipos de frontera tradicional 

puede observarse en el uso de iconos artísticos en la publicidad, en los 

personajes creados por ordenador de las películas o en la inclusión de 

videoclips de rap en exposiciones de museos. Las artes visuales constituyen la 

mayor parte del entramado más amplio de la cultura visual, que comprende las 

bellas artes, la publicidad, el arte popular, la televisión, las performance arts, la 

arquitectura, la moda, el diseño de parques de atracciones  y otras formas de 

producción y comunicación visual. La cultura visual es el conjunto de todas las 

imágenes que moldean nuestra existencia” (Freedmas eta Stuhr, 2004; Efland, 

2005, 63. orrialdean ikusia). 

Beraz, ikus kulturan oinarritzen den arte hezkuntzak irudi guzti horien azterketan 

(artistikoak edota egunerokoak izan daitezkeenak) jartzen du arreta, eta horietatik 

abiatuz arazo sozial edo politikoak eta eztabaida sortzen dituzten gaiak (gutxiengoak, 

emakume eta gizonen arteko desberdintasun eza, e.a.) landu nahi ditu. Horretaz gain, 

eta  Arthur Efland-ek (2005) esaten duen moduan, haurrentzako dagoen kultura 

bisualik onena imajinazioa eta sormena bultzatzen dituena da.  

Hau da, gu geu kultura bisualaren parte gara, gure egunerokotasunean eragina izan 

dezakeen zerbait da. Horregatik ez gara mugatu behar irudi horiek interpretatu edo 

balioestera, baizik eta testuinguru sozial baten barruan kokatzen diren ikerketa objektu 

bezala ere ikusi behar ditugu. Plazera, memoria, aldarrikapenak, pertsona eta taldeen 

identitatea, subjektibotasuna, eta abar aztertzera eramaten gaituzte. (Hernández, 

2002).  

Hori guztia lortzeko, Hernández-ek dio (2002) artearen historia edota estetikaz gain, 

beste teoria eta ikerketa eremu asko hartu behar dira kontuan: feminista, linguistikoa, 

psikoanalisia, ikerketa kulturalak, antropologia, eta abar. Honek diziplinartekotasuna 

bultzatzen duen arte hezkuntza behar dela erakusten du, hau da, ez dela bakarrik 
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mugatu behar hezkuntza artistikoko berezko klaseetara, baizik eta beste diziplina 

guztietara zabaldu beharko litzatekeela. 

Horretaz gain ez dugu ahaztu behar arte hezkuntzaren helburu nagusienen artean 

gaitasun kritikorako ahalmena garatzea aurkitzen dugula. Kultura bisualak honetan ere 

lagundu dezake. Aipatu berri dugu kultura bisualak gure egunerokoaren parte dela. 

Horren azterketa sistematiko bat egiteak irudi horietako bakoitzak gizartean betetzen 

dituen funtzioen inguruko hausnarketa kritiko bat egitera bideratzen gaitu, botere 

forma desberdinekin duten harremana zein den zehaztuz gero. 

Beraz, kultura bisualak hezkuntza artistikoaren oinarri izateak zentzu handia dauka, 

honetatik abiatuta LOMCE-k (2013) berak zehazten dituen eta lan honetan zehar 

aipatutako helburu guzti horiek lortu zitezkeelako. 

 

  2.5.2 ARTELANEN ERABILPENA ETA INTERPRETAZIOA: 

Arte hezkuntzaren ardatz nagusietako bat kultura bisuala izan behar duen heinean, 

artelanak eta irudiak interpretatzeko teknikak beharrezkotzat jotzen dira. Londreseko 

Tate museoak (Charman, 2006) aipatutako artelanetara hurbiltzeko lau ikuspegi nagusi 

zerrendatzen ditu. Hurrengo lerroetan horiek aztertuko ditugu modu labur batean 

bada ere. 

Artelanetara hurbiltzeko ikuspegiak, Ways in (Tate galleries): 

1. Ikuspegi pertsonala: 

Ikuspegi pertsonal honek erreferentzia egiten dio ikasleek izan ahal dituzten aurre-

ezagutza, esperientzia pertsonal edota sinesmenei. Horiek kontuan hartuta begiratzen 

da artelana, eta hauetatik abiaturik, erlazioak sortzen dira artelana eta ikuslearen 

artean. Horregatik, pertsonaren arabera erreakzio bat edo beste sortuko da obra 

bakoitzaren aurrean, eta ez dute zergatik berdinak izan behar, ikusle bakoitza eta bere 

testuinguru, esperientziak eta interesak desberdinak baitira. Puntu honetan errespetua 

funtsezko elementu bihurtzen da. 
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Beraz, ikuspegi honek harremanetan jartzen du artelana eta ikuslea (bere mundua eta 

bere bizipenak barne). Hauek izan daitezke ikuspegi hau lantzeko planteatu daitezkeen 

galderetako batzuk: 

 Zeintzuk dira zure lehen erreakzioak artelanaren aurrean? Zergatik sentiarazi 

edo pentsarazi dizu modu horretan? 

 Zer gogoratzen dizu lanak? Zergatik? 

 Zerekin lotu dezakezu artelana? 

Baina interpretazioak aberasteko hasierako inpresio pertsonaletatik aurrera egin behar 

dugu, eta artelana beste ikuspuntuetatik aztertu. 

 

2. Gaiaren ikuspegia: 

Artelanak aztertzeko beste puntu bat gaia izan daiteke. Artelanaren gaia lotuago egon 

daiteke artelanaren deskribapenarekin, obrak erakusten duenarekin.  

Beraz, ikuspegi honek erreferentzia egiten dio artelanak helarazten digun mezuari, 

transmititzen dituen edukiei, izan dezakeen izenburuari edota artelanaren generoari.  

Hauek izan daitezke ikuspegi hau lantzeko planteatu daitezkeen galderetako batzuk: 

 Zer da artelana? Zertaz doa? Zer ari da gertatzen? (Edukia). 

 Zer erakusten du artelanak? Ikusten duzunaren deskribapena baino haratago 

joanez, saiatu artelanak sinbolizatu nahi duena ulertzen. Ezaguna zaizun 

sinboloren bat dago? (Mezua). 

 Nola deitu dio artistak? Aldatzen al du horrek artelana begiratzeko duzun 

modua? (Izenburua). 

 Zein da artelanaren gaia? (Gaia). 

 Nola lotzen da artelana historiako genero tradizionalekin: biluziak, paisaiak, 

natura hilak, e.a.? (Mota edo generoa). 

Baina askotan artelan baten gaia obraren berezko ezaugarrietan aurki dezakegu, bere 

ezaugarri formaletan. Honek hurrengo ikuspegira eramaten gaitu.  
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3. Objektuaren ikuspegia: 

Argi dago artelan bakoitzak bere berezitasunak dituela. Baina behin obraren gaiari 

begiratu diogula, artelanaren aspektu formalak eta hau egiteko erabili izan diren 

prozedurak eta teknikak aztertu ditzakegu.  

Beraz, ikuspegi honek erreferentzia egiten die artelanen koloreei, formei, materialei, 

eraketa prozesuari, e.a. Hauek izan daitezke ikuspegi hau lantzeko planteatu 

daitezkeen galderetako batzuk: 

 Zein kolore erabiltzen ditu artistak? Zergatik erabiltzen ditu kolore horiek? Nola 

antolatzen dira? Zein efektu sortzen dute? (Koloreak). 

 Zer motatako formak ikusten ditugu? Nolakoak dira (kurboak, zorrotzak, 

zuzenak...)? Zein efektu sortzen dute? (Formak). 

 Handia edo txikia da lana? Zer neurri du? Duen esanahia aldatuko litzateke hau 

handiagoa edo txikiagoa izango balitz? (Eskala). 

 Zer nolako materialak erabili dira artelana egiterakoan? Zein jarrera izango 

zenuke artistak material desberdinak erabili izan balitu? (Materialak). 

 Nola egin izan da lana? Egite prozesua antzeman daiteke? (Eraketa prozesua). 

Baina askotan ezin dugu artelana ulertu bere testuingurua kontuan hartu gabe, horrek 

informazio asko ematen baitigu artistaren eta artelanaren inguruan. 

 

4. Testuinguruaren ikuspegia: 

“Artelan bat noiz, non eta nork egin zuen aztertzeak informazio gehiago eman 

diezaguke artelanaren gainean” (Charman, 2006). Hau da, artistaren biografia 

ezagutzeak eta artelana egin zen testuinguru politiko, sozial, historiko edota kulturala 

aztertzeak informazioa eman ahal digu artelanaren inguruan. Baina horretaz gain, gaur 

egun obra dagoen tokiak ere interpretazio desberdinak egitera bidera gaitzake: 

galerian duen kokapenak, obraren inguruan ematen den informazioa, ondoan dituen 

artelanak, eta abar. 
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Beraz, ikuspegi honek erreferentzia egiten die bai iraganeko eta bai gaur eguneko 

testuinguruei. Hauek izan daitezke ikuspegi hau lantzeko planteatu daitezkeen 

galderetako batzuk: 

 Noiz egin zen artelana? Harremanak ditu garaiko testuinguruarekin? 

 Non egin zen artelana? Harremanik al du toki horrekin? 

 Nork egin zuen? Zer dakigu artista horren gainean? Norentzat egin zen? 

 Nola interpretatzen du jendeak artelana gaur egun? Ikuspegia berdina edo 

desberdina da? 

 Zenbat toki dago artelanaren inguruan? Zein artelan daude honen inguruan? 

Gai berdina edo desberdina jorratzen dute? 

 Zein informazio dago artelana ulertzen laguntzeko? Gauza bera sentituko 

zenuke informazio hori ez bazenu? 

 

Lau ikuspegiak argi geratzen dira, baina askotan ikuspegien arteko nahasketak eman 

daitezke galderak planteatzeko momentuan. Esaterako, “txiki edo handi sentiarazten 

zaitu artelanak?” galderak ikuspegi pertsonala eta objektuaren ikuspegiaren arteko 

nahasketa bat egiten du. Honekin, ikuspegi bakoitza zehatza ez dela ikusten da, baizik 

eta osagarriak. 

Hala ere, interpretazio ikuspegi hauetaz gain, artelanetara hurbiltzeko beste teknika 

batzuk ere topatzen ditugu, hala nola: erantzunik gabeko galderak, hitz zerrendak, e.a. 

(Uharteko arte baliabide zentroa, 2015). 
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Beste teknika batzuk: 

1. Erantzunik gabeko galderak: 

Galderek bide berriak irekitzen dizkigute, eta erantzunek, berriz, bide horiek mugatzen 

dizkigute neurri handi batean; izan ere, erantzun bat lortzean lehendabiziko erantzun 

horrekin gelditzen gara, gure interpretazioa murriztuz. Berriz, galderak bakarrik 

egiterakoan, gauza asko etortzen ahal zaizkigu burura, eta gainera, galderak aurrera 

egin ahala, gure hasierako ideia edo interpretazioa alda daiteke. 

Adibidez, René Magritte-ren "Ceci n'est pas una pipe" irudiarekin, teknika hau erabili 

genezake: 

 Pipa bat ez bada, zer da? 

 Zergatik ditu kolore horiek? 

 Zer esan nahi izan zuen artistak irudi honekin? 

 Pipa bat margotu nahi ez bazuen, zergatik margotu zuen hau? ... 

 

 

Ikus dezakegu, galderak aurrera egin ahala (eta erantzunak bakoitzak berarentzako 

gordez), geroz eta galdera sakonagoak egiten direla, eta horrela, gure hasierako 

interpretazioa alda daitekeela. 

 

 

6. IRUDIA. Ceci n'est pas une pipe (1928). 
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2. Hitz zerrendak: 

Teknika hau irudi bat ikusi eta burura etortzen zaizun lehendabiziko ideia idaztean 

datza. Horrela, guztiek behin ideia bat idatzita, interpretatzeko modu asko daudela 

ikusten da, eta gainera, gainontzekoen lehendabiziko ideia horiek, zure hasierako ideia 

edo interpretazio hori aldatzen edo osatzen lagundu dezakete. 

Adibidez, Peio Izcue Basail-ren "Cielo y Azul" (2014) obra interpretatzeko erabili 

dezakegu. Obra honetan artistak egunerokoan aurkitu ditzakegun irudiei (hala nola, 

egunkari bateko eskelak), bere espresio minimora eramaten ditu, sentimendurik 

gabeko irudiak sortuz.  

 
7. IRUDIA: Peio Izcue Basail-en “Cielo y Azul” obraren irudi bat (2014). 

 

 

Obra osoa ikusi eta gero (hau parte bat besterik ez da), bakoitzak hitz bat idatzi 

beharko du, obrak bere osotasunean edo zati bakar batek eragiten zion ideiaren 

inguruan. Gero, hitz guztiak aztertu, eta ideia desberdinak harturik bakoitzak bere 

interpretazioa osatuko du. 
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3. Irudien barruan sartu: 

Azkeneko teknika hau, irudien barruan egongo bagina bezala istorio bat asmatzean 

datza.  

Adibidez, Carlos Ordunaren "Gaueko" obran erabili dezakegu. Lan honetan, gauez eta 

toki desberdinetan egindako argazkiak aurkitzen ditugu, eta hauek ahalik eta hobekien 

interpretatzeko, bi ikaskide aukeratu eta leku horretara nola iritsi ziren asmatu 

beharko dute. Gainontzekoek galderak botako dizkiete eta horrela obra horretako 

hainbat argazkiren gainean istorioak sortuko dira. 

8-9. IRUDIAK. Carlos Orduna-ren “Gaueko” obraren bi irudi. 

 

  2.5.3 ULERMENERAKO EKOIZPENAK: 

Arte hezkuntzaren hobekuntzarako proposamenen barruan, jada ikus kulturaren 

azterketaz eta artelanen interpretazioaz hitz egin dugu. Baina artistek hori egiteaz gain 

ere gauzak sortzen dituzte: pinturak, eskulturak, performance-ak, eta abar. Horregatik 

hezkuntza artistikoko klaseen barruan ekoizpena edo sormena garrantzitsua da. 

Hala ere, alde batera utzi behar dira sormena eta hausnarketa bideratzen ez dituzten 

ekoizpenak, eredu baten imitazioa edota gela apaintzeko egiten diren jarduerak, 

adibidez. Jarduera hauek loturarik eta testuingururik gabekoak izan ohi dira, eta ez 

dute balio ikasleen zentzu kritikoa garatzen laguntzeko. 

Horregatik, Imanol Agirre-k (2005) “ekoizpen konprensiboa” bultzatu behar dela 

defendatzen du. Orain termino horrek zer esan nahi duen ikusiko dugu. 
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Artea sortze eta interpretazio prozesu bat da, eta ibilbide hori zirkulu baten moduan 

irudikatu genezake, izan ere, sortze lan batek interpretazio bat bultzatzen du, eta 

interpretazio horrek beste sortze lan bat bideratu dezake.  

Artelanen interpretazio teknikei buruz hitz egin dugunean, proposaturiko galderek 

hausnarketa ahoz edota idatziz egiteko pentsatuak daude gehien bat. Interpretazio 

galdera horietatik abiatuz istorio, narratiba edo kritika bat sortzen dugu, baina 

badaude horiek egiteko beste modu batzuk, idatzizkoak eta ahozkoak ez direnak eta 

artearekin harreman estuagoa izan dezaketenak (Agirre, 2005). 

Bide berri horiek produktu estetikoak izan daitezke, edozein arte forma har 

dezaketenak.  

“Si miramos más allá de las tradicionales funciones representacionales y 

expresivas de las artes, parece sencillo conseguir que las actividades de 

interpretación, tan arraigadas en la actual educación artística, puedan 

desarrollarse mediante la elaboración de nuevas producciones estéticas o 

nuevas obras de arte, en vez de realizarse a través de textos, dossiers o meros 

debates. 

De este modo, la pretensión de que la educación artística debe consistir en la 

formación “en y para” las experiencias estéticas, nos impulsaría a reorientar sus 

propósitos tanto hacia la formación de la capacidad de crítica y enjuiciamiento, 

como hacia la adquisición de competencia en la elaboración de artefactos 

estéticos.” (Agirre, 2005, “Educar desde y para la experiencia estética. La 

educación artística y la formación de los sujetos”, 18. orr). 

Beraz, sortze-lanak beharrezkoak dira hezkuntza artistikoko klaseetan ikasleen gustu 

estetikoa, kritikotasuna, sormena eta ekoizpenerako gaitasunaren garapenean 

garrantzi handiko papera betetzen dutelako. 
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Ulermenerako ekoizpena helburu duten artelanak interpretatzeko teknikak (Arriaga, 

2016): 

Aurreko puntuan ikusi dugu nola artelanetara hurbiltzeko modu desberdinak dauden. 

Baina aurretik aipatu ditugunak egoteaz gain, beste teknika asko daude, eta horien 

artean ekoizpen konprensiboa helburu duten batzuk aurkitzen ditugu.  

1. Sinestesia:  

Pertsona batzuk modu automatiko batean bi zentzumen edo gehiago lotzen dituzte, 

eta fenomeno horri sinestesia deitzen zaio. Artelanetara hurbiltzeko sinestesia hau 

erabili dezakegu, nahiz eta ikuslearengan ez den modu automatiko batean sortuko. 

Jarduera honen adibide bat hurrengo hau izan daiteke: artelan bat baino gehiago 

jarriko dira ikasleen aurrean. Artelanak ikusten ari diren bitartean musika desberdinak 

jarriko zaizkie (musika bat artelan bakoitzeko). Ikasleek musika bakoitza zein 

artelanarekin lotzen duten argudiatu beharko dute, horrelako esaldiak eginez: “musika 

hau bigarren obrarekin lotzen dut musika bizia eta tonu aldaketa askorekin delako eta 

artelana berriz, koloretsua eta lerro zuzenekin (tonu aldaketa horiek gogorarazten 

dizkidana)”. 

2. Sormen estetikoko jarduerak: 

Sormen estetikoko jarduerak talde lanean aritzeko dira, eta egin beharreko 

lehendabiziko gauza interpretatu behar den artelanaren inguruko brainstorming edo 

ideien ekaitza bat egitea izango da: artelanak irudikatzen dizkizun asoziazioak, 

aurkitzen dituzun erreferentziak, eragiten dizkizuen erreakzioak, burura ekartzen 

dizkizun esperientzia edo oroitzapenak, pizten dizkizun sentimenduak, eta abar. 

Taldeko kide guztien ekarpenekin artelanaren interpretazio bat egingo da, eta 

interpretazio hori artelan bihurtuko da, hau da, egindako interpretazio hori 

performance edo instalazio baten forma hartu beharko du. Argi izan behar da 

sortutako artelan hori ezin dela objektu bakun bat izan, baizik eta material, teknika edo 

diziplina desberdinak (antzerkia, musika, olerkigintza...) batzen dituen artelana izango 

da. 
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3. Sormen literarioko jarduerak:  

Artelanetara hurbiltzeko teknika hau obra plastikoetatik abiatuta testu literarioak 

sortzean datza. Horretarako artelana ikusten dugunean burura etortzen zaizkigun 

lehendabiziko hitzak idatzi behar ditugu (kategoria desberdinak proposatu daitezke, 

hala nola: sentimenduak, sentsazioak, asoziazioak, e.a.). Ondoren, hitz guzti horiekin 

olerki edo esaldi bat sortuko da, edota artelanari izenburu berri bat jarriko zaio. 

 

2.5.4 IRAKASLEAREN PAPERA:  

Aurretik aipatutako arte hezkuntzarako curriculum hori aurrera atera ahal izateko, 

irakasleak berak ere bere rola aldatu beharko luke. Hasteko, irakasleak sormenerako 

bidea ireki beharko luke (Belloq eta Gil, 2012). Sortze lanak egiterakoan, benetan 

sortzaileak izaten utzi beharko du, ez du balio eredua ematea eta guztiek berdina 

egitea. Baina sortzailea izateko, lehenik eta behin irakasleak ikasleen imaginarioa 

zabaltzen lagundu beharko du, mundu eta kultura desberdinetako ereduak eskainiz, 

betiko marrazki edo ereduetan gera ez daitezen. 

Horretaz gain, ikasle bakoitzaren erritmoak, egiteko moduak, estrategiak... erabiltzen 

utziko zaie, autonomia eta sormena bultzatzeko asmoz, eta irakasleak horiek 

errespetatu beharko ditu, baina horretaz gain alternatibak eskaini beharko dizkie 

ikasleei, batetik, bakoitzaren monotonia horretatik ateratzeko eta bestetik, eskema eta 

konponbide berdinak behin eta berriz ez errepikatzeko. Hau da, ikasleen dibertsitatea 

ugaria da klase guztietan, eta hori probestu beharko da ikuspegi berriak aurkitzeko 

mesedetan, inklusioa bultzatzeko helburuarekin.  

Irakasleak dinamikoa izan behar du, ikasleei zirikatzeko prest egongo dena, haiengan 

ikasteko grina pizteko helburuarekin. Horrez gain, eta lehen aipatu bezala, haurren 

interesak erabat hartu behar dira kontuan, eta horren gainean hasi behar du irakasleak 

ikasgaia prestatzen, izan ere, horrela ikasle guztien motibazioa piztuko du, eta ikasleek 

gogotsuago ekingo diote lanari.  

Gainera, metodologiak ere aldatu beharko lirateke. Adierazpen plastikoko saio 

gehienetan eredu baten imitazioa edo marrazketa librea burutzea eskatzen da, 
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sormena hasiera-hasieratik moztuz. Belloq eta Gil-ek (2012) imitazio egoera horiekin 

apurtzeko hainbat tresna eta estrategia ematen dituzte: dossier pertsonalak (egindako 

lan guztien portfolio bat izango litzatekeena), bildumak (gaien araberako marrazkiak, 

argazkiak, e.a.), zerrenda kronologikoak (lanak ze ordenan egin diren modu erraz 

batean ikusteko, baita izandako garapena jarraitzeko ere), eta abar. Gainera 

marrazkiak betiko orrietan egin beharrean, beste hainbat material proposatzen dituzte 

monotonia honekin hausteko asmoz: kartoia, plastikoa, oihalak, beira, zura, eta abar. 

Eta metodologia egokietako bat proiektu edo tailerretan oinarritutako metodologia 

izan daitekeela defendatzen dute. 

 

2.5.5 PROIEKTUETAN OINARRITUTAKO METODOLOGIA: 

Aurreko puntutxoan aipatu da metodologiaren aldaketa bat beharrezkoa dela 

hezkuntza orokorrean eta, gure kasuan, arte hezkuntza beste ikuspuntu batetik 

begiratzen hasteko asmoz. Gaur egungo hezkuntza sistema mende aurreko sisteman 

oinarritzen da, gauza asko berdin mantenduz: ikasgai finko eta mugiezinak, ikaskuntza 

memoristikoa, irakasle eta liburuen garrantzia, e.a. Baina gizartea aldatu den heinean, 

bere interesak eta sozializatzeko moduak ere aldatu egin dira, eta horrek hezkuntza 

metodologia aldaketa bat egitea eskatzen du. 

Asko izan dira XX. mendeko azken hamarkadetan eta XXI. mende hasieran teorikoki 

proposatu diren metodologia berriak: berdinen arteko tutoretza, arazoetan 

oinarritutako ikaskuntza, puzzle metodologia, lan txokoak, eta abar. 

Kasu honetan proiektuetan oinarritutako metodologian eta honek arte hezkuntzari 

eskaini ahal dizkion baliabideetan zentratuko gara.  

Lan proiektuak kezka, arazo edo galdera batetik abiaturik sortzen diren ikerketa edo 

hausnarketa prozesuak dira. Hasierako kezka horretatik, ikasleek ikaskuntza prozesu 

aktibo bat hasten dute, non hausnarketa eta diziplinartekotasuna behar-beharrezkoak 

izango diren. 
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Hauek dira lan proiektuek ikasleei eskaintzen dizkieten abantailetako batzuk (Henry, 

1994; Hernández, 2010-an irakurria): 

 Bakoitzaren nortasuna garatzeko baliabideak eskaintzen dituzte proiektu hauek 

ikasleen interesak kontuan hartzen dituzten heinean. 

 Sormenaren lanketa galdera edo arazoa ebazteko soluzioak bilatu behar 

direnean. 

 Kritikotasuna, egoera bera ikuspuntu desberdinetatik aztertu behar den 

heinean. 

 Arazoen planteamendua eta hauen ebazpena lortzeko estrategiak. 

 Erabakiak hartzeko trebetasunaren garapena. 

 Taldekako lana eta gainontzekoekin harremanetan jartzeko beharra. 

Hori lortzeko (Barragán eta Figueras, 1999), arte hezkuntzan proposatzen diren 

proiektuek oinarri bezala izan behar dute kultura bisuala osatzen duten edozein irudi, 

hori arazo edo konflikto baten abiapuntua eskainiko duelarik. Dena den, argi geratu 

behar da hori lortzeko irudia bere osotasunean hartu behar dela, eta baita irudia 

sortua izan den testuingurua izan behar dela kontuan.  

Puntu honekin amaitzeko, Fernando Hernández-ek (2010) lan proiektuen inguruan 

egiten duen hausnarketa batekin egingo dut: 

“El aprendizaje se concibe como una producción activa (no pasiva) de 

significados en relación con los conocimientos sociales y el propio bagaje del 

aprendiz. Esto supone que el resultado del aprendizaje no puede ser evaluado 

como un cruce entre unas determinadas «entradas» (de información, de 

experiencias…) y unos criterios predeterminados sobre cómo esas entradas 

deben «salir» del aprendiz. Cuando el aprendizaje se plantea como una 

producción activa de significados se convierte en una manifestación de las 

posibilidades de los seres humanos, por ejemplo, para sintetizar información 

compleja y dispar de manera coherente, para observar situaciones desde 

diferentes puntos de vista o para ser conscientes de los prejuicios personales 

ante determinados hecho y fenómenos” (Hernández, F., 2010 Tres proyectos de 

trabajo para la comprensión de cultura visual, 192. orr). 
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3. ARTE HEZKUNTZA: IKASTURTE BATERAKO PROPOSAMEN DIDAKTIKOA: 

3.1 JUSTIFIKAZIOA: 

Proposamen hau Lehen Hezkuntzako arte hezkuntzako urte osoko klaseetarako dago 

prestatua. 35 saio izango dira osotara, eta proiektuka lan egingo da, hiruhileko 

bakoitzeko proiektu desberdin bat izanik baina hauen arteko lotura inoiz galdu gabe. 

Lehendabiziko hiruhilekoan inguratzen gaituen ikus kultura aztertzen hasiko gara, 

gehien bat publizitatean, marrazki bizidunetan eta komikietan zentratuz, hau da, gaur 

eguneko umeek kontsumitzen dituzten ikus kulturaren alor zehatz horietan zentratuko 

gara. Proiektu honen helburua inguratzen gaituzten irudiak aztertzea izango da, eta 

hauek kritikoki begiratzea; izan ere, askotan irudi bakoitzaren atzean esanahi bat baino 

gehiago ezkutatzen da. Irudiak pasiboki begiratzen baditugu, hau da, haietan arretarik 

jarri gabe eta hauen gainean hausnartu gabe, erabat bideratuko gaituzte, eta 

aipatutako irudiek transmititzen dituzten balore eta esanahiak errepikatzera igaroko 

gara. 

Behin gure inguruko zenbait irudi aztertu ditugula eta hauen gaineko hausnarketa egin 

dugula, irudi horiek generoaren eraikuntza nola baldintzatzen duten aztertzera igaroko 

gara. Proiektu honekin hasteko, Nafarroako museora irtenaldi bat egingo dugu, 

historikoki gizon eta emakumeak nola erretratatuak izan diren ikusteko. Alde nabaria 

ikusiko dute ikasleek neska eta mutilen arteko errepresentazioetan, horregatik 

ondoren estereotipo sexistak zer diren azaldu eta hauekin kritikoki apurtzen saiatuko 

gara. 

Hirugarren proiektua, berriz, ikasleen auto-errepresentaziora zuzenduta egongo da.  

Proiektu hau amaierarako utzi dugu ikasleek baliabide gehiago izango dituztelako 

haien errepresentazioa egiterako orduan: ikus kulturak askotan nola baldintzatzen 

gaituen argi izango dute, generoaren eraikuntzan aurkitzen diren estereotipoak 

ezagutu eta hauenganako ikuspegi kritikoagoa izango dute, e.a. 

Beraz, nahiz eta hiru proiektu desberdin izan, haien arteko harremana estua da, eta 

azkenean osotasun bat osatzen dutela ikus daiteke, ikasturte guztiari zentzua ematen 

diona. 
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 3.2 OINARRIZKO GAITASUNAK: 

GAITASUNA PROIEKTUA ADIBIDEA (JARDUERA) 
LORPEN 

MAILA (%) 

Linguistikoa 

1. Haurrei zuzendutako 

produktu estetikoak 

analizatzen: publizitatea, 

marrazki bizidunak, komikiak 

eta bere baliabideak. 

Gure inguruan dauden iragarkien inguruko 

ahozko hausnarketa egingo da: dituzten 

ezaugarriak, nola lortzen duten gure 

arreta deitzea, non aurkitzen ditugun, e.a. 

%100 

Matematiko 

- zientifikoa 

3. Selfie-ak eta auto-

errepresentazioak. 

Irudi bat harturik honen azpi-egitura 

bilatuko dugu irudi geometrikoak erabiliz. 
%33,3 

Digitala 

1. Haurrei zuzendutako 

produktu estetikoak 

analizatzen: publizitatea, 

marrazki bizidunak, komikiak 

eta bere baliabideak. 

Ikasleek iragarki bat sortu beharko dute 

ordenagailuko programak erabiliz. 
%66,6 

Ikasten ikasi 
3. Selfie-ak eta auto-

errepresentazioak. 

Ikasitako arte garaikideko mugimendu eta 

baliabideekin bakoitzak bere auto-

errepresentazioa osatu beharko du. 

%100 

Soziala / 

Zibikoa 

2. Generoaren eraikuntza eta 

estereotipo sexistak. 

Antzerki bat egin beharko dute ikasleek, 

beraz talde lanean aritu beharko dira hau 

aurrera atera ahal izateko. 

%100 

Ekimena eta 

ekintzailetza 

3. Selfie-ak eta auto-

errepresentazioak. 

Rol joko bat egingo da eta ikasleen parte 

hartzea eta ekimena beharrezkoa izango 

da. 

%100 

Kultur 

adierazpena 

2. Generoaren eraikuntza eta 

estereotipo sexistak. 

Nafarroako museora bisita egingo da, eta 

bertako zenbait lanen inguruan 

hausnartuko da. 

%100 

 

Gaitasuna garatu den proiektu kopurua 1 2 3 

Lorpen maila %33,3 %66,6 %100 
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3.3 HELBURUEN ARTEKO LOTURA: 

Hurrengo taulan lau helburu mota jarriko dira harremanean: Lehen Hezkuntzako 

helburu orokorrak, arte hezkuntza irakasgaiko helburu orokorrak, kurtsoko (Lehen 

Hezkuntzako 2. maila) helburu orokorrak eta unitate didaktikoen helburu orokorrak. 

LEHEN HEZKUNTZAKO HELBURU 

OROKORRAK 

ARTE 

HEZKUNTZAKO 

HELBURU 

OROKORRAK 

KURTSOKO HELBURUAK UNITATE DIDAKTIKOEN 

HELBURUAK 

a) Bizikidetzaren balioak eta arauak 

ezagutu eta preziatzea, haien 

arabera jokatzen ikasi, herritar gisa 

jarduteko prestatu eta giza 

eskubideak eta gizarte demokratiko 

batek berezko duen aniztasuna 

errespetatzea. 

b) Taldeko nahiz bakarkako lanerako 

aztura, ikastean ahalegina egitekoa 

eta erantzukizunez aritzekoa, eta 

norberarengan konfiantza, zentzu 

kritikoa, ekimena, jakin-nahia, 

interesa eta sormena ikasketa 

prozesuan, eta ekintzailetza. 

c) Gatazkei aurrea hartu eta modu 

baketsuan konpontzeko 

trebetasunak bereganatzea, horrela 

familian eta etxe barnean eta 

berekin harremanak dituzten gizarte 

taldeekin autonomiaz moldatzeko. 

d) Kultura desberdinak eta 

pertsonen arteko desberdintasunak 

ezagutu, ulertu eta errespetatzea 

eta, halaber, emakume eta gizonen 

1. Errealismoari 

dagozkion irudiak 

ulertu eta 

sortzea. 

2. Komikia eta 

bere egitura 

ulertzea. 

3. Irudi digitalak 

sortzen jakitea. 

4. Animazio 

zinema ezagutzea 

eta hau jarraitzen 

jakitea. 

5. Formatuaren 

eta tamainaren 

kontzeptuak 

ezagutzea. 

6. Pinturako gaien 

barruan paisaia 

ezagutzea. 

7. Argizariak 

erabiltzen jakitea. 

8. Lerro mota 

desberdinak 

1. Irudi bat oinarri harturik, egin 

gutxienez bi marrazki egitea 

ikonikotasun maila desberdinekin. 

(Errealismoa). 

2. Irudi bidez aurkeztutako istorio 

baten sekuentziazioa ulertzea. 

3. Programa informatiko errazak 

erabiltzea marrazki sinpleak 

egiteko, koloreztatzeko eta 

koloreak aldatzeko. 

4. Animaziozko film laburrak eta 

luzeak ikustea, eta istorioaren 

korapiloa ulertzea eta pertsonaia 

nagusiak identifikatzea. 

5. Lerroa identifikatzea forma 

taxutzeko elementu gisa, bai lan 

artistikoetan bai norberaren 

produkzioetan. 

6. Formatuaren eta tamainaren 

kontzeptuak ezagutzea, formatu 

handi/txikiaren eta 

horizontal/bertikalaren arteko 

desberdintasuna identifikatuz. 

1. Parte hartze aktiboa 

izatea eta iritzia modu 

arrazoituan defendatzea. 

2. Besteen iritzia onartu 

eta errespetatzea. 

3. Publizitatearen 

mundua gertuagotik 

aztertzea eta 

honenganako jarrera 

kritikoa garatzea. 

4. Komikiak eta hauen 

egitura eta berezitasunak 

ezagutu eta ulertzea. 

5. Marrazki bizidunak eta 

hauen protagonistak eta 

antagonistak ezagutzea. 

6. Estereotipo sexistak 

azaleratu eta hauen 

aurrean jarrera kritikoa 

garatzea. 

7. Emakume eta gizon 

eredu berrien aurrean 

hausnartzea. 

8. Artelanen inguruko eta 
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arteko eskubide eta aukeren 

berdintasuna, eta desgaitasunen bat 

duten pertsonak ez diskriminatzea. 

i) Informazioaren eta 

komunikazioaren teknologiak 

ikasketarako erabiltzen hastea, eta 

jasotzen eta lantzen diren mezuen 

aurrean jarrera kritikoa hartzea. 

j) Era askotako irudikapen eta 

adierazpen artistikoak erabiltzea, 

sentikortasun estetikoa, sormena eta 

artelanez eta arte adierazpenez 

gozatzeko ahalmena garatzea, eta 

ikusizko eta ikus-entzunezko 

proposamenak gauzatzen hastea. 

m) Nortasunaren arlo guztietan eta 

besteekiko harremanetan ahalmen 

afektiboak eta indarkeriaren, 

edonolako aurreiritzi eta 

diskriminazioen eta estereotipo 

sexisten aurkako jarrera garatzea. 

bereiztea. 

9. Puntu, zuzen 

eta plano 

kontzeptuak 

bereiztea. 

10. Objektu 

errazak planoetan 

banatzea eta 

marrazkietan 

erreproduzitzea.  

11. Irudi 

geometrikoak 

sortzea. 

12. Materialen 

erabilera txukuna 

eta garbia. 

13. Materialak 

berrerabiltzea 

jatorrizkoak ez 

diren objektuak 

irudikatzeko. 

 

 

7. Paisaia identifikatzea pinturaren 

historiako gai gisa, eta egiazko edo 

asmatutako paisaiak irudikatzea. 

8. Argizarien adierazpen-

ezaugarriak baliatzen ditu 

sorkuntza lanetan, prozesuan 

ordenari eta garbitasunari eutsiz. 

9. Hainbat material berrerabiltzea, 

eta horiek eraldatzea, jatorrizkoak 

ez diren objektuak irudikatzeko. 

10. Lerro mota desberdinak 

bereiztea: irekiak, itxiak, kurboak, 

zuzenak, horizontalak, bertikalak, 

zeiharrak eta espiralak. Halaber, 

zuzen horiek erabiltzea 

konposizioak egitean. 

11. Puntu, zuzen eta plano 

kontzeptuak bereiztea, eta irudi 

geometrikoetan elementu horiek 

identifikatzea. 

12. Objektu errazak irudi planoetan 

banatzea, eta marrazki batean 

erreproduzitzea. 

 

haien testuinguruari 

buruzko interesa 

erakustea. 

9. Errealitatea eta 

artelanak kritikoki 

konparatzea. 

10. Arte garaikideko 

mugimendu eta baliabide 

desberdinak ezagutzea. 

11. Teknika desberdinak 

erabiliz produktu 

artistikoak sortzea. 

12. Erretratuak historikoki 

eta gaur egun ere nola 

egiten diren ezagutzea. 

13. Argazki eta sare 

sozialen aurrean jarrera 

kritikoa agertzea. 
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3.4 METODOLOGIA: 

Proposamen didaktiko honen oinarri metodologikoaren ezaugarri nagusia 

hausnarketarako eta iritzi kritikorako gaitasuna eta parte hartzea izango dira. Hauek 

behar-beharrezkoak izango dira proposamenean zehar planteatzen diren jarduera 

guztiak egin ahal izateko. Proposamenean aurkitu ditzakegun jarduera askotarikoak 

dira: galdetegiak, rol-jokoak, antzerki edo sketch-ak, irudien interpretazioa… Beraz, 

argi ikusten da parte hartze aktiboa ezinbestekoa izango dela.  

Horretaz gain, talde lana ere nagusi izango da ariketa guztietan zehar. Horretarako 

ikaskideen arteko komunikazioa egokia izan beharko du haien arteko gatazkak ez 

sortzeko. Honekin lotuta, besteen iritzi edo interpretazioak errespetatzen eta onartzen 

ikasi beharko dute ikasleek, hori baita bizi garen gizartearen ezaugarri nagusi bat eta 

haien eguneroko bizitza bere iritzia partekatzen ez duten pertsona asko topa 

ditzaketelako. Beraz, proposamen honetan talde lana, errespetua, parte-hartzea eta 

kritikotasuna izango dira metodologiaren ardatz nagusiak. 

Urte oso baterako proposamena den heinean, hiru proiektu nagusitan banatu ditugu 

eduki guztiak, haien artean erabateko jarraitasuna eta zerikusia dutenak. Hiruhileko 

bakoitzean proiektu hauetako bat aurrera eramango da, aurrerago ikusiko dugun 

moduan. Beraz, proiektuetan oinarritutako metodologia eramango da aurrera, eta 

proiektu bakoitzaren amaieran sortze-lan bat egin beharko dute (batzuetan taldeka 

bestetan banaka). 

Horietaz gain, metodologiak ere hurrengo ezaugarri hauek izango ditu: 

 Inklusioaren irakaskuntza:  

Ikasle guztien berezitasunak kontuan hartuko diren heinean, inklusioa bultzatuko da. 

Aniztasun hau errespetatzea oso garrantzitsua da ikasle guztiek unitaterako 

interesgarria izan daitekeen edozein gauzaren inguruko ekarpena egin dezaketelako. 

Horretaz gain, ikasle bakoitzaren beharrak hartuko dira kontuan, eta behar izatekotan 

jarduerak moldatu egingo dira. 
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 Ikaskuntza kooperatiboa:  

Ikasleek taldetan lan egiten dutenean ematen da gehien bat. Taldeko kide bakoitzak 

eginkizun zehatz bat izango du, horregatik guztiak izango dira funtsezkoak taldearen 

barruan jarduera aurrera atera ahal izateko. 

 Aurkikuntzan oinarritutako metodologia:  

Ikasleak irakasleak planteaturiko zeregin bat burutu beharko dute. Hori egiteko 

irakasleak galdera edo froga batzuk egin ahalko ditu, baina ez du inoiz horien 

erantzuna esango. Ikasleak izango dira helburua lortuko dutenak. 

 Zereginetan edo arazoetan oinarritutako metodologia:  

Irakasleak arazo edo zeregin bat planteatuko du eta ikasleek hori ebazten saiatuko 

dira. Irakasleak zeregin horretan zehar haien laguntzaile edo gida izango da, baina 

azkenean ikasleak izango dira emaitza aurkituko dutenak. 
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3.5 EGUTEGIA: 

UZTAILA  ABUZTUA  IRAILA 

Al Aa Ak Og Or L I Al Aa Ak Og Or L I Al Aa Ak Og Or L I 

    1 2 3 1 2 3 4 5 6 7    1 2 3 4 

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 

25 26 27 28 29 30 31 29 30 31     26 27 28 29 30   

     

URRIA  AZAROA  ABENDUA 

Al Aa Ak Og Or L I Al Aa Ak Og Or L I Al Aa Ak Og Or L I 

     1 2  1 2 3 4 5 6    1 2 3 4 

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30     26 27 28 29 30 31  

31                       

     

URTARRILA  OTSAILA  MARTXOA 

Al Aa Ak Og Or L I Al Aa Ak Og Or L I Al Aa Ak Og Or L I 

      1   1 2 3 4 5   1 2 3 4 5 

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12 

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19 

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26 

23 24 25 26 27 28 29 27 28      27 28 29 30 31   

30 31                      

     

APIRILA  MAIATZA  EKAINA 

Al Aa Ak Og Or L I Al Aa Ak Og Or L I Al Aa Ak Og Or L I 

     1 2 1 2 3 4 5 6 7    1 2 3 4 

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 

17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 

24 25 26 27 28 29 30 29 30 31     26 27 28 29 30   
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Egutegiko koloreen esanahia: 

 Jaiegun finkoak  Oporrak 

 Lan egun ez lektiboak  Arte hezkuntza: lehenengo proiektua 

 Kurtso hasiera  Arte hezkuntza: bigarren proiektua 

 Kurtso amaiera  Arte hezkuntza: hirugarren proiektua 

 

Eskola-egutegi honetan ikusi dezakegunez, osotara 35 saio izango dira arte hezkuntzari 

zuzenduak egongo direnak. Saioak astean behin izango dira, ostiraletan hain zuzen ere, 

eta hauen iraupena 50 minututakoa izango da gutxi gorabehera. 

Ikasturtean zehar hiru proiektu nagusi egingo dira arte hezkuntzan, eta bakoitzari 

dagozkion saio kopurua kolorez adierazita dago. Lehenengo proiektuak 12 saio iraungo 

ditu, bigarrenak 10, eta hirugarrenak, berriz, 13 saio. 
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3.6 PROIEKTU DIDAKTIKOAK: 

1. HIRUHILEKOA: HAURREI ZUZENDUTAKO PRODUKTU ESTETIKOAK 
ANALIZATZEN: PUBLIZITATEA, MARRAZKI BIZIDUNAK, KOMIKIAK ETA 

BERE BALIABIDEAK 

 

LABURPENA: 

Lehenengo proiektu honetan publizitate, komiki eta marrazki bizidunen analisi bat 

egingo da.  

Hasteko, publizitatearen munduaren eta honek bultzatzen duen kontsumismoaren 

inguruan hitz egingo dugu, eta hausnarketa kritikoa bideratuko dugu. Nola egiten 

dituzte iragarkiak gu hainbeste erakartzeko? Erositako gauzak, iragarkietatik espero 

genuena dira? 

Ondoren, komiki eta marrazki bizidunen inguruan hitz egingo dugu, eta horretaz gain, 

super-heroien inguruan ere arituko gara. Nola agertu ohi dira super-heroiak 

komikietan eta marrazki bizidunetan? Nola irudikatzen ditugu? Ezagutzen al dugu 

benetako super-heroirik? 

Hausnarketa guzti hauek hainbat jarduera desberdinen bidez egingo ditugu, eta 

gainera ikasleek zenbait sortze lan desberdin egin beharko dituzte hiruhilekoan zehar: 

iragarki baten grabaketa, komiki baten sorrera, e.a. 

 

DENBORALIZAZIOA: 

Proiektu didaktiko hau izango da hezkuntza artistikoan egingo dugun lehendabizikoa, 

hau da lehendabiziko hiruhilekoan eramango da aurrera. 

Hiruhileko honetan egingo den proiektuaren lehendabiziko 12 saioak erabiliko dira, 

hau da, iraila, urria eta azaroko ostiral guztiak. Irakasleak hau kontuan izan beharko du 

proposatzen diren jarduerak nola antolatu eta aurretik prestatu beharrekoa 

eguneratua eramateko. Dena den argi eduki behar da denboralizazio hau orientagarria 

dela, eta klasean bertan alda daitekeela. 
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Arte hezkuntza: ikus kulturan eta hausnarketa kritikoan oinarritutako urte osorako proposamen didaktikoa. 

 

BEHAR DIREN BALIABIDEAK EDOTA MATERIALAK: 

Proiektu honetarako beharrezkoak izango diren materialen zerrenda: 

 Iragarkiak (ikasleei eskatuko zaizkie etxetik ekartzea, baina irakasleak ere 

zenbait bilatu beharko ditu). 

 Kartulinak. 

 Margoak, errotulagailuak... 

 Itsaskina, zeloa, guraizeak... 

 Bideo kamera. 

 Ordenagailua. 

 Bideoak editatzeko programa (movie maker edo wevideo, adibidez). 

 Proiektagailua. 

 Komikiak. 

 Irudiak. 
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LABURPEN TAULA: 

LH 2. MAILA 
1. HIRUHILEKOA: Haurrei zuzendutako produktu estetikoak 

analizatzen. 

GAITASUNAK 1 3 4 5 6 7 

GARAPEN MAILA %100 %12.5 %100 %100 %100 %100 

HELBURU 

OROKORRAK 

ARTE HEZKUNTZAKO 

HELBURUAK 
KURTSOKO HELBURUAK 

EDUKI 

MULTZOAK 
EBALUAZIO IRIZPIDEAK EBALUAZIO ESTANDARRAK 

a, b, c, d, i, j, m 2, 3, 4, 5, 12, 13 2, 3, 4, 6, 9, 12 1, 2 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.4, 2.5 
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1, 1.4.1, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.2, 

2.4.2, 2.5.1 

SAIOAK HELBURU DIDAKTIKOAK EDUKIAK 
GARAPEN 

MAILA 
EBALUAZIO IRIZPIDEAK ADIERAZLEAK 

EBALUAZIO 

TRESNAK 

EBALUAZIO 

MOMENTUAK 

12 

1. Parte hartze aktiboa izatea 

eta iritzia modu arrazoituan 

defendatzea. 

2. Besteen iritzia onartu eta 

errespetatzea. 

3. Publizitatearen mundua 

gertuagotik aztertzea eta 

honenganako jarrera kritikoa 

garatzea. 

4. Komikiak eta hauen egitura 

eta berezitasunak ezagutu eta 

ulertzea. 

5. Marrazki bizidunak eta hauen 

protagonistak eta antagonistak 

ezagutzea. 

 

1. Partaidetza 

eta iritzi 

kritikoa. 

2. Errespetua. 

3. 

Publizitatea, 

iragarkiak. 

4. Marrazki 

bizidunak. 

5. Komikiak. 

6. Super-

heroiak. 

 

%100 1. Jardueretan parte hartu 

eta bere iritzia ematen du. 

2. Gelakideak eta irakaslea 

errespetatzen ditu.  

3. Iragarkiek guregan duten 

efektua identifikatzen du. 

4. Marrazki bizidunak, bere 

protagonistak eta 

antagonistak identifikatzen 

ditu. 

5. Komikiak nola irakurtzen 

diren daki eta hauen 

ezaugarriak ulertzen ditu. 

6. “Super-heroiak” kritikoki 

aztertzen ditu. 

 

1. Galderak egiten ditu eta 

jardueretan parte hartzen du. 

2. Ez ditu gainontzeko ikasleak 

iraintzen beren ideiengatik. 

3. Hausnarketa galderak egitean 

iragarkiek guregan eragiteko 

dituzten elementuak identifikatzen 

ditu. 

4. Marrazki bizidun desberdinetan 

protagonista eta antagonista zein 

den bereizten ditu. 

5. Komikiak irakurtzean kontatzen 

duten istorioa azaltzen daki. 

6. “Super-heroien” ezaugarri 

estereotipatuak identifikatzen ditu. 

 

1. Behaketa 

zuzena. 

2. 

Errubrikak. 

1. Egunero. 

2. Unitatea 

irauten duen 

saioetan. 

%100 

%37.5 

%12.5 

%37.5 

%62.5 
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Arte hezkuntza: ikus kulturan eta hausnarketa kritikoan oinarritutako urte osorako proposamen didaktikoa. 

 

JARDUERAK: 

Hauek dira lehendabiziko hiruhileko honetan zehar egin ahal diren jardueretako 

batzuk:  

Iragarkiak: 

1. Ikusten ditugun iragarkiak aztertzen: 

Telebistan, aldizkarietan edota egunkarietan agertzen diren zenbait iragarki ikusiko 

ditugu. Ezagutzen al zenituen? Horien azterketa egingo dugu orain iragarkiak ikusi eta 

galdera batzuen bidez. (Oharra: interneten beste iragarki asko bila daitezke). 

Ikasleei eskatuko zaie etxean iragarki desberdinak bilatu eta gelara ekartzea. 

 

 

 

Ikasleek ekarritako iragarki bakoitzarekin galdera hauek erantzuten saiatuko gara: 

 Nori zuzenduak daude? Zergatik uste duzue hori? 

 Zein ezaugarri dituzte? 

 Erosiko zenituzkete produktu hauek? 
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2. Zer egiten dute iragarkietan? 

Behin zenbait iragarki ikusi ondoren, hauen inguruan hausnartuko dugu. Horretarako 

hurrengoak bezalakoak izan daitezkeen galderez balia gaitezke: 

 Non aurkitzen dugu publizitatea? 

 Noiz ikusten edo entzuten ditugu iragarkiak? 

 Zerk egiten ditu iragarkiak hain erakargarriak? 

o Nolakoak dira erabiltzen diren koloreak eta zertarako? 

o Beste baliabide batzuk ere aurkitzen ditugu: musika, plano desberdinak, 

esajerazioak, e.a. Nola erabiltzen dituzte baliabide hauek? Adibiderik 

bururatzen zaizue? 

 Zein dira iragarki baten ezaugarri nagusiak? 

 Noizbait pasa zaizue iragarkiren batean ikusitako zerbait erostea eta gero 

espero ez zenuena aurkitzea? 

 

3. Gure iragarkia sortzen: 

Unitatearekin bukatzeko, ikasleek iragarki bat sortu beharko dute. Helburua ahalik eta 

objektu sinpleenak (arkatz bat adibidez) iragartzea izango da. Nola saldu arkatz bat? 

Zer egingo zenukete gainontzekoek arkatz bat eros dezaten? Publizitate kanpaina bat 

sortuko dute eskolako gainontzeko ikasleei publizitatearen inguruan kontzientziatzeko. 

Horretarako hurrengo hau egingo dute: 

1. Lema bat sortu. 

2. Logo edo irudi adierazkor bat sortu. 

3. Kartelak egin. 

4. Iragarki motz bat grabatu: gidoi txiki bat asmatu, protagonistak aukeratu, 

dekoratuak (behar izatekotan) sortu eta antzeztu. Irakaslea arduratuko da 

grabaketaz eta hau muntatzeaz (behar izatekotan).  

Kanpaina hau eskolan eramango da aurrera (auzora edo herrira eramateko aukerak 

baloratu) eta ikasle guztiek iragarkiek guregan duten efektuen inguruan hausnartzea 

da helburua. 
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Arte hezkuntza: ikus kulturan eta hausnarketa kritikoan oinarritutako urte osorako proposamen didaktikoa. 

 

Marrazki bizidunak, komikiak eta super-heroiak: 

1. Marrazki bizidunak aztertzen. 

Ariketa honen bidez, ikasleek ezagutzen dituzten marrazki bizidunen inguruan 

hausnartu beharko dute. 

Horretarako hurrengo galdetegiaz baliatu daitezke: 

 Zein dira gustukoen dituzun marrazki bizidunak? Zergatik? Noiz ikusten dituzu? 

Eta zein hizkuntzatan? 

 Nolakoak dira protagonistak? Eta antagonistak? (* Azaldu beharko da zer den 

protagonista eta antagonista). 

 Super-heroirik agertzen al da? 

Klasean aipatzen dituzten marrazki bizidun horietako batzuk ikus daitezke. Hurrengo 

web orrialdean (marrazki bizidunak euskaraz)  euskarazko marrazki bizidunak daude 

eskuragai. Adibide polit bat “Pippi Galtzaluze” izan daiteke, non protagonista neska 

bihurri bat den, irudimen handia duena, eta berak, bere lagunekin batera, bizi dituen 

abenturak kontatzen diren.   

2. Komiki desberdinen azterketa.  

Ariketa honen bidez ikasleek komikien inguruan izan ditzaketen aurre ezagutzak 

ikusiko dira.  

Atal honetan ikasleek ezagutzen dituzten komiki eta marrazki bizidunen inguruan 

pentsatu beharko dute eta hori egiteko hurrengo galdetegi hau burutuko dugu:  

 Badakizue zer diren komikiak?  

 Zein dira komikien ezaugarri nagusiak? 

 Komikiren bat ezagutzen al duzue? 

 Komikietan askotan protagonistak super-heroiak dira. Ezagutzen dituzue? 

 Nolakoak dira super-heroi horiek? 

 

 

http://marrazkiak.euskal-encodings.com/
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3. Super-heroien inguruan hausnartzen:  

Behin ikasleek dituzten ideiak ezagututa, etxean izan ditzaketen komikiak ekartzea 

eskatuko zaie ikasleei. Horretaz gain, irakasleak beste batzuk eraman ditzake: Marvel 

argitaletxearenak, Mafalda, Mortadelo eta Filemon, Asterix eta Obelix, eta abar. 

Denbora izango dute hauek ikusteko eta komikiek dituzten ezaugarri komunak 

ateratzeko. 

Ondoren, Marvel argitaletxeak sortutako komikietan agertzen diren super-heroi 

desberdinen argazkiak erakutsiko zaizkie. 

 

Hauen inguruan hausnartu beharko dute ikasleek. Horretarako galdera hauetaz baliatu 

daiteke irakaslea: 

 Ezagutzen al zenituen super-heroi hauek? 

 Ze botere du bakoitzak? 

 Nolakoak dira? 

 Eta neskak ezin dira super-heroiak izan? Eta umeak? Eta pertsona helduak? Eta 

betaurrekoak dituena? ... 

 Ezagutzen al duzue errealitatean super-heroiak izan daitezkeen pertsonak? Zer 

egiten dute? 
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Arte hezkuntza: ikus kulturan eta hausnarketa kritikoan oinarritutako urte osorako proposamen didaktikoa. 

 

4. Gure komikia sortzen. 

Ariketa hau burutzeko, aurreko jardueran egindako hausnarketaz baliatuko gara. 

Oraingoan komiki bat sortu beharko dute ikasleek (guztiak batera edo taldeka). Hauek 

izango dira ikasleek jarraitu beharko dituzten pausoak: 

1. Komikia sortzeko ideiak esan: brain-storming (irakasleak edo ikasleren batek 

hauek apuntatu ditzake). 

2. Ideia horietatik abiatuta (batzuk aukeratuko dira eta beste batzuk alde batera 

utzi) komikiarentzako istorioa pentsatu. 

3. Behin istorioa pentsatua, pertsonaiak eta bakoitzak egingo duena zehaztu. 

4. Elkarrizketak sortu. 

5. Komikiaren biñetak sortu (ikasle bakoitzak bat egin dezake, edo binaka...). 

6. Komikiari izenburua jarri. 

Hala ere, irakasleak premisa batzuk jarriko ditu komikia sortu baino lehen, eta ikasleek 

hauek kontuan izan beharko dituzte ideiak botatzerako orduan. Hauek izan daitezke 

premisa horietako batzuk: 

 Protagonista haur bat izango da eta ez ditu super-botereak izango.  

 Arazo bat egon behar du. 

Ikasleei txantiloi bat emango zaie komikia egin ahal izateko (A3-ko paperean errazago 

egingo dute, espazio gehiago dutelako): 
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5. Gure komikien erakusketa.  

Behin komikia sortu eta egin dutela, ikastetxeko gainontzeko ikasleei (edota zenbait 

mailei) erakutsiko zaie. Ariketa honi hasiera emateko, komikia ikustera etorri diren 

ikasleei guk klasean burututako lehendabiziko galdetegia egin ahal zaie:  

 Badakizue zer diren komikiak?  

 Zein dira komikien ezaugarri nagusiak? 

 Komikiren bat ezagutzen al duzue? 

 Komikietan askotan protagonistak super-heroiak dira. Ezagutzen dituzue? 

 Nolakoak dira super-heroi horiek? 

Ondoren, eta komikia erakutsi baino lehen, ikasleek unitatean zehar ikasitakoa 

azalduko diete: gehienetan super-heroi moduan agertzen diren pertsonaiak 

mutilezkoak direla baina neskak ere super-heroiak izan daitezkeela; errealitatean ere 

horrelako pertsonak aurkitu ahal ditugula, eta abar. Horretarako haiek aukeratuko 

dute modua, baina beti ere produktu artistiko bat izan beharko da. Ondoren komikia 

erakutsiko zaie super-heroi anonimo guztiak aldarrikatzeko helburuarekin. 
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Arte hezkuntza: ikus kulturan eta hausnarketa kritikoan oinarritutako urte osorako proposamen didaktikoa. 

 

2. HIRUHILEKOA: GENEROAREN ERAIKUNTZA ETA ESTEREOTIPO 
SEXISTAK 

 

LABURPENA: 

Proiektu honi hasiera emateko, Nafarroako museora irtenaldi bat egingo dugu eta 

bertan aurkitu ahal ditugun obrez baliatuko gara emakume eta gizonen inguruko 

estereotipoak zein diren identifikatu eta hauek apurtzen saiatzeko. 

Proiektuarekin jarraitzeko ikasgelan jarraituko dugu estereotipo sexisten gainean 

hausnartzen. Gainera, gaur eguneko gizarteetan emakumeen eta gizonen inguruko 

eskubideen (agerikoak nahiz ezkutukoak) inguruko hausnarketa bat bultzatu nahi da, 

berdintasun hori, askotan oraindik nahiko urrun dagoelako.  

Hausnarketa guzti hauek hainbat jarduera desberdinen bidez egingo ditugu, eta 

gainera ikasleek zenbait sortze lan desberdin egin beharko dituzte hiruhilekoan zehar: 

antzerkiak eta rol-jokoak, collage-ak, eta abar. 

 

DENBORALIZAZIOA: 

Bigarren proiektu hau lehendabiziko hiruhilekoan hasi eta bigarren hiruhilekoan 

amaituko dugu. 

10 saio erabiliko dira proposatuak dauden ariketak egiteko, hau da, abendua, urtarrila 

eta otsaileko ostiral guztiak. Irakasleak hau kontuan izan beharko du proposatzen diren 

jarduerak nola antolatu eta aurretik prestatu beharrekoa eguneratua eramateko. Dena 

den argi eduki behar da denboralizazio hau orientagarria dela, eta klasean bertan alda 

daitekeela. 
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BEHARREZKOAK DIREN BALIABIDEAK EDOTA MATERIALAK: 

Proiektu honetarako beharrezkoak izango diren materialen zerrenda: 

 Margotzeko tresnak. 

 Mozorrotzeko arropa. 

 Kartulinak. 

 Aldizkariak, iragarkiak, egunkariak... 

 Itsaskina, zeloa, guraizeak... 

 Papera, arkatza, borragoma... 

 Arbela, klarionak. 

 Irudiak. 
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Arte hezkuntza: ikus kulturan eta hausnarketa kritikoan oinarritutako urte osorako proposamen didaktikoa. 

 

LABURPEN TAULA: 

LH 2. MAILA 2. HIRUHILEKOA: Generoaren eraikuntza eta estereotipo sexistak. 
GAITASUNAK 1 4 5 6 7 

GARAPEN MAILA %100 %100 %100 %100 %100 

HELBURU 

OROKORRAK 

ARTE HEZKUNTZAKO 

HELBURUAK 
KURTSOKO HELBURUAK EDUKI MULTZOAK EBALUAZIO IRIZPIDEAK EBALUAZIO ESTANDARRAK 

a, b, c, d, i, j, m 1, 3, 5, 7, 12, 13 3, 6, 9 1, 2 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 
1.2.1, 1.2.3, 1.3.1, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.2, 

2.4.1, 2.4.2, 2.5.1 

SAIOAK HELBURU DIDAKTIKOAK EDUKIAK 
GARAPEN 

MAILA 

EBALUAZIO 

IRIZPIDEAK 
ADIERAZLEAK 

EBALUAZIO 

TRESNAK 

EBALUAZIO 

MOMENTUAK 

10 

1. Parte hartze aktiboa izatea eta 

iritzia modu arrazoituan 

defendatzea. 

2. Besteen iritzia onartu eta 

errespetatzea. 

3. Estereotipo sexistak azaleratu 

eta hauen aurrean jarrera kritikoa 

garatzea. 

4. Emakume eta gizon eredu 

berrien aurrean hausnartzea. 

5. Artelanen inguruko eta haien 

testuinguruari buruzko interesa 

erakustea. 

6. Errealitatea eta artelanak 

kritikoki konparatzea. 

1. Partaidetza eta 

iritzi kritikoa. 

2. Errespetua. 

3. Emakume eta 

gizonen egoera 

desberdinak eta 

estereotipo 

sexistak. 

4. Artelanak eta 

bere 

testuingurua. 

%100 

1. Jardueretan parte 

hartu eta bere iritzia 

ematen du. 

2. Gelakideak eta 

irakaslea 

errespetatzen ditu.  

3. Estereotipo 

sexistak identifikatu 

eta jarrera kritikoa 

agertzen du. 

4. Artelanek eta 

hauen historiak 

museoan daukaten 

presentziaren 

hausnarketa eta 

konparaketa egiten 

du. 

1. Galderak egiten ditu eta 

jardueretan parte hartzen 

du. 

2. Ez ditu gainontzeko 

ikasleak iraintzen beren 

ideiengatik. 

3. Emakumeak bizi dituzten 

egoerak ezagutzen ditu, 

estereotipo sexistak 

identifikatu eta jarrera 

kritikoa du. 

4. Museoan jarrera aktiboa 

erakusten du, galderak eta 

hausnarketak eginez. 

 

 

1. Behaketa 

zuzena. 

2. Errubrikak. 

1. Egunero. 

2. Unitatea 

irauten duen 

saioetan. 

%100 

%100 

%33.2 
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JARDUERAK:  

Hauek dira unitate honetan zehar burutu daitezkeen ariketetako batzuk: 

Emakumeen errepresentazioak artearen historian zehar: 

Proiektu honi hasiera emateko, Nafarroako museora joango gara emakumeak eta 

gizonak historian zehar nola errepresentatuak izan diren aztertzeko. Baina museora 

joan baino lehen, klasean zenbait eduki landuko dira, hala nola, sexua eta generoa. 

1. Aurre-ezagutzak aktibatzen: 

Sexua jaiotzetik daukagun ezaugarri biologikoa da eta generoa, berriz, gizarteak 

eraikitzen dituen estereotipo edo rolak sexu bakoitzaren arabera.  

Horretaz gain, ikasleei zenbait galdera egingo zaizkie dituzten aurre-ideiak ezagutzeko 

helburuarekin. Egingo dizkiegun galdera horien artean, adibidez, hauek egon daitezke:  

 Nola uste duzue topatuko duzuela emakumea eta gizona museoan? Zergatik? 

 Kokatu emakumeen eta gizonen egoera historian → Lanbidea, zereginak…  

 Eguneroko egin beharrak egiteko orduan, nola jokatzen dute zuen familian? 

(Aztertu, adibidez, eguberri edo urtebetetze ospakizunetan. Konparaketa egin 

ospakizun horietan eta eguneroko bizitzan agertzen diren egoeren artean). 

Galdera hauek izango dira museoan landuko ditugun arloak bideratzeko erabiliko 

ditugunak. Horiek klasean indibidualki hausnartu ondoren, guztion artean 

eztabaidatuko ditugu. 

2. Museoko jarduerak:  

Museoan gaudelarik, maskulinitatearen eta feminitatearen inguruko estereotipoak 

landuko dira museoan aurkitzen ditugun zenbait obratan oinarriturik.  

Museoan ibilbide zehatz bat egingo dugu: lehenik eta behin maskulinitatearekin 

erlazionatutako obrak ikusiko ditugu eta haien inguruko jarduerak egingo ditugu. 

Ondoren, emakumeen edertasuna eta baita haien zereginak azaleratzen dituzten 

artelanak ikusi eta haien inguruko jarduerak egingo ditugu. Aipatu berri dugun 

ibilbidea nahita burutuko dugu, ondoren ikasleek horren inguruan hausnartzeko.  
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Arte hezkuntza: ikus kulturan eta hausnarketa kritikoan oinarritutako urte osorako proposamen didaktikoa. 

 

 

1. Maskulinitatearen ibilbidea: Guda, indarra, intelektualitatea, boterea… 

Lehenengo artelana: Mosaico de Teseo y el Minotauro. 

 

 
 

Artelan honen bitartez, ikasleei gudarien identitatea aurkeztuko diegu. Zehazki 

honetan Teseo Atenaseko heroia Minotauroaren aurka borrokatzen agertzen da. 

Minotauroa gizon baten gorputza eta zezen baten burua du. Honi, eskaintza moduan, 

herriko neskak ematen zizkioten. Ondoren, gizonezkoak ziren Minotauroari aurre egin 

eta neskak libratzen zituztenak. Istorio hau erabilgarria iruditu zaigu gizona delako 

Minotauroari aurre egiten diona. Istorioan ez da emakumearen ausardia eta 

inteligentzia agertzen, gizonarena baizik.  

Beraz, artelan honen bidez ikasleei erakutsi nahi zaie nola antzinako gizarteetan (eta ez 

hain antzinakoetan ere) gizonen rola guda eta borrokarekin lotzen zen. Balore 

horietako askok gaur egungo gizartean islatzen dira, hala nola, ausardia, indarra, 

kemena… gizonekin lotzen dira, eta emakumea, berriz, sari gisa ikusten da. 

Beraz, artelan hau aztertzeko orduan irakaslea (edota museoko hezitzailea) izango da 

informazioa emango duena (aurretik aipatutako ipuintxoa oinarri harturik).  

Artelan honen istorioaren ondorioz, ikusi dezakegu, antzina,  borroka gizonekin 

erlazionatzen zela. Puntu honen inguruko hausnarketa egiteko galdera batzuk 

proposatuko ditugu eta horietako batzuk hauek izan daitezke: 

 Egoera hau gaur egungo gizartean non ikusi daiteke? 

 Gizonezkoak al dira beti irudi hauetan edo egoera hauetan agertzen direnak? 
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Ondoren, beheko lau argazki hauek erabiliko ditugu hausnarketan laguntzeko: 

1. Emakume gudarien argazkiak:  

 

 
Kurdistango borrokalariak 

 

  
Frantziako iraultza 

 

 

 

2. Borroka kirolen adibideak: 

 

Gaur egun gure gizartean guda ez egon arren, zenbait kiroletan oraindik borroken 

presentzia aurkitzen dugu. Hauetako batzuetan gizonezkoen kategoriaz aparte 

emakumezkoena ere aurkitu dezakegu. Honen adibide dira beheko bi irudi hauek:  
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Hausnartzen jarraitzeko, museoko hezitzaileak eztabaida bat proposatuko du bi 

egoerak konparatzeko eta horiek islatzen dituzten baloreak eta jarrerak agerian 

uzteko. Eztabaidan zehar ikasleak argazkiez baliatuko dira.  

 

Bigarren artelana: Guerrero desnudo (Nicolas Esparza Perez), 1894 . 

 

 
 

Obra honek guztiz apurtzen du lehendabiziko obran agertzen diren baloreekin: 

lehendabizikoan gerra, indarra, borroka… adierazten diren heinean, honetan guztiz 

kontrakoa topatzen dugu. Obra honek maskulinitatearen errepresentazio ezberdina 

edo ez ohikoa eskaintzen digu, non gudarien ohiko ezaugarriak azpiko gora jartzen 

dira: biluzik dago, behera begira, e.a. Hau artelanean agertzen den gizonak 

transmititzen duen emozioengatik ondorioztatu dezakegu.  

 

Gaur egungo gure gizartean ematen du horrelako emozioak ez direla arruntak edo ez 

daudela ongi ikusiak gizonen artean. Baina zergatik? Zergatik etiketatzen ditugu 

emozioak pertsonen generoaren arabera? Honen inguruan ikasleek hausnartu dezaten 

hurrengo jarduera proposatuko diegu. 

 

Gizonezkoak agertzen diren irudi desberdinak erakutsiko dizkiegu: oihukatzen, negar 

egiten, barrezka…   
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Ikasle bakoitzak irudi hauetako bat aukeratu beharko du koadroari hobekien egokitzen 

zaiona esanez eta erabaki hau arrazoituz. Arrazoitzeko momentuan ikasleek artelanean 

agertzen dena deskribatu beharko dute, hau da, galdera hauei erantzuna eman 

beharko diete: 

 Zergatik sortu duzu lotura hori? 

 Artelanaren zein ezaugarrik pentsarazten dizu hori? 

Hemen interpretazio desberdinak agertu daitezke (adibidez, gerlaria pozik dago 

gerrara joango ez delako, edo bakarrik sentitzen da gerran lagun asko galdu dituelako), 

baina ez dugu bat balizkotzat hartuko eta ez dugu interpretazio bakar bat ere 

mespretxatuko.  

Ondoren, ikasleak binaka edo talde txikitan banatuko dira eta bakoitzak emozio bat 

adierazten duen egoera bat aurkeztu beharko dute, artelanean bezala (geldirik, koadro 

bat balira bezala eta ez antzerkitxo bat eginez). Gainontzeko ikasleek emozio hori zein 

den asmatu beharko dute, arrazoiak emanez.  

Jarduera honekin erakutsi nahi dugu emozioak edozein pertsonaren baitan daudela, 

eta batzuk ez direla gizonezkoenak eta besteak emakumezkoenak. Pertsonak garen 

heinean sentitzen dugu, eta sentimendu edo emozio hauek ez ditugula erreprimitu 

behar beste pertsonen aurrean gaudenean, baizik eta hauek modu egokian kudeatzen 

ikasi behar dugula.  
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Arte hezkuntza: ikus kulturan eta hausnarketa kritikoan oinarritutako urte osorako proposamen didaktikoa. 

 

2. Emakumearen ibilbidea: Edertasuna, zereginak… 

 

Lehenengo artelana: En el tocador (Luis Franco Salinas), 1885. 

 

 
 

Jarduera honetan ikasleak binaka jarriko dira: neska eta mutila. Rol-joko moduko bat 

eramango dugu aurrera. Ikasle bikote bakoitzak obran agertzen den inguruko 

interpretazioa egin beharko du, eta baita koadroan agertzen den emakumeari egingo 

liokeen galdera bat pentsatu beharko dute ere (edo batzuk, hauek errepikatzekotan 

aukera gehiago izateko). Ondoren borobilean jarriko dira eta bikote bakoitzak bere 

interpretazioa egin ondoren, galdera egingo dio eskuinean eserita duten bikoteari. 

Erantzun behar duen bikoteak koadroan agertzen den emakumearen paperean jarri 

behar du, beti ere aurreko bikoteak egindako interpretazioa kontuan hartuz. Erantzuna 

ematerako orduan, banaka lan egingo dute, hau da, bikotea osatzen duen neskak 

erantzun bat emango du eta mutilak beste bat (gerta daiteke berdinak izatea).  

Jarduera honekin ikusi nahi dugu ea gizon edo emakume izateagatik jada rol edo 

estereotipo bat edo beste barneratuak dituzten edo ez, eta hauei buruz hausnarketa 

kritikoa egitea. 
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Bigarren artelana: Ayudando a la lectura (Nicolas Esparza Perez). 
 

Artelan honen aurrean, Tate museoak (Charman, 2006) 

proposatzen dituen artelanetara hurbiltzeko ikuspegi 

batzuen arabera landuko dugu. Londreseko museo 

honek artelanak lau ikuspegietatik aztertzea proposatzen 

digu: pertsonala, gaia, testuingurua eta objektua. Kasu 

honetan lehendabiziko bi teknikei egingo diegu 

erreferentzia. 

 Ikuspegi pertsonala. 

Obra honen ikuspegi pertsonala lantzeko hurrengo ariketa hau proposatuko diegu 

ikasleei. Ikasle bakoitzak hiru hitz pentsatu beharko ditu, obrarekin zerikusia dutenak. 

Horietako bat obran ikusten den egoerari buruzkoa da (ikastetxean, etxean, klasean…); 

beste bat emozio bati buruzkoa (tristura, poza, aspertura…); eta azkenekoa, berriz, 

ekintza baten ingurukoa (ikasi, irakurri, jolastu…). 

Behin ikasle bakoitzak hiru hitzak idatzi dituela binaka edo hirunaka bilduko dira eta 

hiru taldekideen hitz guztiak erabiliz ipuintxo bat sortu beharko dute. 

Jarduera honen bidez ikasleek obraren inguruko interpretazio desberdinak egitea eta 

hauek partekatzea sustatu nahi da. 

 Gaiari begira: 

Obra honen gaiaren inguruan hausnartzeko, hainbat galderez baliatuko gara, hala nola: 

 Nola jarriko zeniekete izena obra honi? 

 Zein uste duzue dela artelanean lantzen den gaia? 

 Zergatik agertzen dira emakumeak eta ez gizonak? 

Galdera hauen bidez haurren hausnarketa bideratu nahi da, obra honetan emakumeak 

duen papera nabarmenduz. 
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Arte hezkuntza: ikus kulturan eta hausnarketa kritikoan oinarritutako urte osorako proposamen didaktikoa. 

 

Estereotipoak: 

Museoan zehar egindako ariketetan estereotipo sexistak agerian utzi ditugu eta hauen 

inguruan hausnartu dugu, baina behin ere estereotipo hitza aipatu gabe. Horregatik, 

hurrengo jardueretan estereotipoak zer diren azaldu (jada dakitenean oinarrituz) eta 

hurrengo ariketak egingo ditugu: 

1. Nesken eta mutilen inguruko estereotipoak. 

“Maleta pedagógica. Un equipaje para la interculturalidad”-tik (Surt fundazioa, 2000) 

moldaturiko ariketa. 

Ariketa hau egiteko, ikasle taldea bi zatitan banatuko dugu. Hau da irakasleak 

planteatuko duena: 

“Estralurtar batzuk heldu dira gure ikastetxera eta eskolako pertsona guztiak 

ezagutzeko nahia dute. Estralurtar hauek badakite neskak eta mutilak daudela eskolan, 

baina ez dituzte bereizten. Horregatik, klase honi laguntza eskatu digute, neskak eta 

mutilak hobeto bereizteko asmoz. Lagunduko diegu?” 

Hau da aurrera eramango dugun prozedura: 

1. Taldea bi zatitan banatu: bata nesken deskribapena egingo du eta bestea 

mutilena. 

2. Hauek izango dira kontuan hartu daitezkeen diren ezaugarriak: 

 Desberdintasun fisikoak. 

 Janzteko erak. 

 Jostailuak. 

 Hitz egiteko modua. 

 Zer gustatzen zaien egitea. 

 Jokaera ohikoenak (eskolan, etxean, lan-munduan...). 

3. Talde bakoitzak aurreko puntuen inguruko hausnarketa egiten du eta 

gainontzeko ikasleen aurrean aditzera ematen du. 
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Ariketa hau egiterakoan, ziurrenik estereotipo sexista asko aterako dira: emakumeek 

ile luzea dute eta mutilek motza; neskek panpinekin jolasten dute eta mutilak 

futbolean aritzen dira; eta abar. 

Irakasleak horrelako baieztapenak agertzen direnean (momentuan bertan denbora 

badago, edota hurrengo saioan gaiari eutsiz), kontrakoa adierazten duten irudiak 

erakutsi beharko dizkie, hala nola, ile motza duten neskak eta ile luzea duten mutilak, 

futbolean aritzen diren neskak eta panpinekin jolasten duten mutilak, eta abar. Eta 

horiek guztiak estereotipoak direla azaldu beharko du.  

 

  

Behin estereotipoak zer diren azalduta eta ikasleek argi ikusten dutela, hauen inguruko 

hausnarketa egingo da, galdera hau abiapuntu izanda: guk badakigu zer diren 

estereotipoak eta hauekin apurtu nahi dugu; nola egingo dugu gainontzekoek 

horrelako lana egin dezaten? 
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Arte hezkuntza: ikus kulturan eta hausnarketa kritikoan oinarritutako urte osorako proposamen didaktikoa. 

 

2. Gure inguruko irudi estereotipatuak: 

Aldizkarietan irudi estereotipatuak bilatu beharko dituzte, emakume eta gizonenak. 

Horren bitartez, gaur egun ere estereotipoak indarrean daudela ikusarazi nahi diegu, 

eta ez bakarrik museoan ikusi ditugun antzinako obretan. 

Bildutako irudi desberdinekin, mural bat osatu beharko dute, collage bat eginez 

estereotipo horiek deuseztatuko dituena. Ondoren, mural hori begiratuz, haurrei ea 

horrekin identifikatuak sentitzen diren galdetuko diegu edo kontran, hasierako 

irudiekin identifikatuagoak sentitzen diren. Gerta daiteke horietako batzuk hasierako 

irudiekin identifikatuak sentitzea guztiz. Horrek bide emango digu estereotipoen 

inguruan hausnartzen jarraitzeko eta iritzi kritikoa lantzen segitzeko. Baina beste 

batzuk bigarren irudiekin identifikatuagoak sentitzen direla aitortuko dute, museoan 

zehar eta ondoren egindako ariketek eta hausnarketek zentzua eta balioa izan dutela 

ikusaraziz.  

3. Estereotipoak apurtzen. 

Proposaturiko jarduera honetan rol jolasaren bidezko antzezpena egin beharko dute 

ikasleek. Egoera batzuk proposatuko zaizkie (pertsona, lanbidea, egoera eta 

estereotipoa) eta ikasleek hau antzezten saiatu beharko dute. Ikasleek antzeztu 

beharko dute egoera hori eta nola honi buelta ematen dioten, estereotipoak 

deuseztatuz edo baliogabetuz.  

 1. taldea 2. taldea 3. taldea 4. taldea 

PERTSONA Emakumea Gizona Emakumea Gizona 

LANBIDEA Mekanikaria Irakaslea Futbolaria Dantzaria 

EGOERA 

Lanean oso zentratua dago, 

eta gainera, ingeniaritza 

ikasten ari da. 

Langabezian dago, bitartean 

aiton-amonak zaintzen ditu eta 

irakasle gradua ikasten ari da. 

Ameriketatik deitu dute 

bertan jolasten hasteko. 

Dantza akademia bat 

sortu nahi du. 

ESTEREOTIPOA 

Jendeak uste du emakumea 

izateagatik ezin duela bere 

lana burutu. 

Jendeak uste du gizona 

izateagatik ez dakiela umeekin 

tratua izaten. 

Jende guztiak “marimatxo” 

deitzen du. 

Jende guztiak uste du 

dantza ez dela 

gizonentzako lana. 
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4. Etorkizuneko gizon eta emakumeak. 

“Maleta pedagógica. Un equipaje para la interculturalidad”-tik (Surt fundazioa, 2000) 

moldaturiko ariketa. 

Ariketa hau egiteko, ikasle taldea hiru edo lau zatitan banatuko dugu (3-4 ikasle 

taldeko) . Helburua collage bat egitea izango da, egunkarietako eta aldizkarietako 

argazkiak erabiliz. 

Hau da ikasleek egin beharko dutena: etorkizuneko generorik gabeko pertsona bat 

sortzea, hau da, mutil eta nesken ezaugarri eta jarrera tradizionalak nahasten dituen 

pertsonai hibrido bat sortzea. Sortutako pertsonaia hori collage baten bidez adieraziko 

da. Argazkien muntaia egiteaz gain, honen deskribapen txiki bat burutu beharko dute 

idatziz. 

Horretarako, hauek dira ikasle talde bakoitzak jarraituko dituen pausoak: 

1. Behin taldeak aukeratuta etorkizuneko pertsonen inguruko hausnarketa txikia 

egin. Galdera hauei erantzun ematea oso lagungarria izango da: 

 Nola izango direla uste duzu? 

 Nola gustatuko litzaizuke etorkizun batean pertsonak izatea? 

 

2. Behin horri buruz taldeetan pixka bat hitz eginda, egunkariak eta aldizkariak 

banatuko zaizkie. 

 

3. Behin irudiak aukeratuak daudela eta collagea eginda dagoela, generorik 

gabeko pertsona horren inguruko deskribapen txiki bat egingo da. Orijinala 

izatea asko baloratuko da. Deskribapen hori fisikoa izan baino, horrelako beste 

puntu hauen sartu beharko dira: 

 Jantziak. 

 Jolasak eta jostailuak. 

 Lanbideak. 

 Jarrerak edo jokaerak. 

 Bururatzen zaizkizun beste puntu batzuk. 

 

4. Collagea beste ikaskideen aurrean aurkeztuko da eta hau justifikatuko da. 
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Arte hezkuntza: ikus kulturan eta hausnarketa kritikoan oinarritutako urte osorako proposamen didaktikoa. 

 

3. HIRUHILEKOA: SELFIE-AK ETA AUTO-ERREPRESENTAZIOAK 

 

LABURPENA: 

Hirugarren proiektu honekin hasteko, arte garaikidearen zenbait mugimendu eta 

baliabide landuko ditugu: kubismoa, surrealismoa, informalismoa, perspektibaren 

deuseztatzea eta irudien azpiegiturak. Lehenik mugimendu eta baliabide guzti hauek 

zertan datzan ikusiko dugu, eta ondoren, modu praktiko batean landuko ditugu, hau 

da, ikasleek beren lanak sortu beharko dituzte. 

Ondoren, auto-errepresentazioan zentratuko gara: historian zehar egin diren 

erretratuak aztertuko ditugu, eta baita gaur egun egiten direnak ere. Nola atera ohi 

gara erretratuetan? Zergatik “ongi ateratzearen” kezka? 

Hausnarketa guzti hauek hainbat jarduera desberdinen bidez egingo ditugu, eta 

gainera ikasleek zenbait sortze lan desberdin egin beharko dituzte hiruhilekoan zehar: 

mugimendu eta baliabide bakoitzari dagozkionak, bakoitzaren erretratu bat, eta abar. 

 

DENBORALIZAZIOA: 

Hirugarren proiektu hau bigarren hiruhilekoan hasi eta hirugarren hiruhilekoan 

amaituko dugu. 

13 saio erabiliko dira proposatuak dauden ariketak egiteko, hau da, martxoa, apirila, 

maiatza eta ekaineko ostiral guztiak. Irakasleak hau kontuan izan beharko du 

proposatzen diren jarduerak nola antolatu eta aurretik prestatu beharrekoa 

eguneratua eramateko. Dena den argi eduki behar da denboralizazio hau orientagarria 

dela, eta klasean bertan alda daitekeela. 
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BEHARREZKOAK DIREN MATERIALAK ETA BALIABIDEAK: 

Proiektu honetarako beharrezkoak izango diren materialen zerrenda: 

 Artelanak. 

 Ordenagailua (word programarekin). 

 Margotzeko tresnak. 

 Aldizkariak, iragarkiak, egunkariak... 

 Kartulinak. 

 Itsaskina, zeloa, guraizeak... 

 Argazki-kamera. 

 Papera, arkatza, borragoma... 

 Koloretako paperak. 

 Argazkiak, eta bakoitzaren argazkiak (etxetik ekarritako erretratu zaharrak, 

bereziak, haienak, familiarenak...). 
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Arte hezkuntza: ikus kulturan eta hausnarketa kritikoan oinarritutako urte osorako proposamen didaktikoa. 

 

LABURPEN TAULA: 

LH 2. MAILA 3. HIRUHILEKOA: Selfie-ak eta auto-errepresentazioak. 
GAITASUNAK 1 2 3 4 5 6 7 

GARAPEN MAILA %100 %75 %37.5 %100 %100 %100 %100 

HELBURU 

OROKORRAK 

ARTE HEZKUNTZAKO 

HELBURUAK 

KURTSOKO 

HELBURUAK 

EDUKI 

MULTZOAK 
EBALUAZIO IRIZPIDEAK EBALUAZIO ESTANDARRAK 

a, b, c, d i, j, m 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12 1, 2, 3 
1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 

3.3 

1.1.1, 1.3.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.2, 2.4.2, 

2.5.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.3.1 

SAIOAK HELBURU DIDAKTIKOAK EDUKIAK 
GARAPEN 

MAILA 
EBALUAZIO IRIZPIDEAK ADIERAZLEAK 

EBALUAZIO 

TRESNAK 

EBALUAZIO 

MOMENTUAK 

13 

1. Parte hartze aktiboa izatea eta 

iritzia modu arrazoituan 

defendatzea. 

2. Besteen iritzia onartu eta 

errespetatzea. 

3. Arte garaikideko mugimendu eta 

baliabide desberdinak ezagutzea. 

4. Teknika desberdinak erabiliz 

produktu artistikoak sortzea. 

5. Erretratuak historikoki eta gaur 

egun ere nola egiten diren 

ezagutzea. 

6. Argazki eta sare sozialen aurrean 

jarrera kritikoa agertzea. 

1. Partaidetza eta iritzi 

kritikoa. 

2. Errespetua. 

3. Arte forma 

desberdinak 

(surrealismoa, 

kubismoa, 

informalismoa...). 

4. Erretratuak eta 

selfie-ak. 

 

%100 

1. Jardueretan parte 

hartu eta bere iritzia 

ematen du. 

2. Gelakideak eta 

irakaslea errespetatzen 

ditu.  

3. Sortze lanak egiten 

ditu arte forma 

bakoitzaren ezaugarriak 

errespetatuz. 

4. Erretratuak zertarako 

egiten diren ulertzen du 

eta jarrera kritikoa 

erakusten du. 

1. Galderak egiten ditu 

eta jardueretan parte 

hartzen du. 

2. Ez ditu gainontzeko 

ikasleak iraintzen beren 

ideiengatik. 

3. Sortze-lanak 

egiterakoan interesa 

erakusten du. 

4. Erretratuak egiten 

dakizki eta erakusten/ 

azaleratzen dutena 

ulertzen du. 

1. Behaketa 

zuzena. 

2. Errubrikak. 

1. Egunero. 

2. Unitatea 

irauten duen 

saioetan. 

%100 

%75 

%37.5 
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JARDUERAK: 

Hauek dira unitate honetan zehar burutu daitezkeen ariketetako batzuk: 

Arte garaikidearen ekarpenak: mugimendu eta baliabide interesgarriak: 

Hurrengo jarduera hauetan ikasleei beren auto-errepresentazioa egitera (proiektu 

honen bigarren atalean) bideratuak egongo diren mugimendu eta baliabide 

desberdinak azalduko zaizkie, bai teorikoki bai praktikoki ere.  

MUGIMENDUAK: 

1. Kubismoa: 

Klasearekin hasteko, artista kubistek egindako obrak erakutsiko dizkiegu ikasleei, hala 

nola: 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA VILLE DE PARIS (1912)  

TORRE EIFEEL (1911) 

ROBERT DELAUNAY  

EL MOLINILLO DE CAFÉ 

JUAN GRIS (1920) 

MANDOLINA Y GUITARRA  

PABLO PICASSO (1920) 
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Arte hezkuntza: ikus kulturan eta hausnarketa kritikoan oinarritutako urte osorako proposamen didaktikoa. 

 

Beraz, zer da kubismoa? 

Ikasleei galdetuko zaie obra hauek ikusirik zein izan daitezkeen kubismo arte 

mugimenduaren ezaugarriak. Irakaslea ezaugarri horiek arbelean apuntatzen joango 

da, eta gero kubismoa zertan datza azalduko die:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondoren, ikasleek haien erretratu kubistak sortu beharko dituzte baina ordenagailua 

erabiliz. Denbora izatekotan ikasleek aterako dituzte argazkiak, bestela irakasleak 

hauek eman ahal dizkie edota interneten bilatu. Horrela sortuko dute erretratu 

kubista: 

 

ERRETRATUA: 

1. Aurpegi edo pertsona baten argazkiak 

bilatu, zenbait perspektibetatik.  

2. Word programa erabiliz, argazki 

horiek bata bestearen gainean jarri. 

3. Argazki horietako bakoitzarekin 

jolastu: moztu, gardentasuna eman edo 

kendu, orientazioa aldatu, hankaz gora 

jarri... 

 

KUBISMOA 

 Frantzian sortu zen. 

 Obra klasikoekin apurtu. 

 Objektuak ikuspuntu anitzetatik ikusten dira. 

 Grisak, berdeak, marroiak... gailentzen dira. 

 Artista kubistak: Picasso, Gris, Delaunay... 
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2. Surrealismoa: 

Klasearekin hasteko, artista surrealistek egindako obrak erakutsiko dizkiegu ikasleei, 

hala nola:  

CHEMA MADOZ: 

 

VLADIMIR KUSH: 

 

Beraz, zer da surrealismoa? 

Ikasleei galdetuko zaie obra hauek ikusirik zein izan daitezkeen surrealismo arte 

mugimenduaren ezaugarriak. Irakaslea ezaugarri horiek arbelean apuntatzen joango 

da, eta gero surrealismoa zertan datza azalduko die:  

 

 

Ondoren, ikasleek haien artelan surrealistak sortu 

beharko dituzte.  Horretarako, objekturen bati bere 

erabilgarritasuna kendu beharko diote. Hau egiteko 

modu desberdinak egon daitezke: marrazki baten  

 

SURREALISMOA 

 Frantzian sortu zen. 

 Ametsen munduan mugitzen da.  

 Obra abstraktuak dira. 

 Artista surrealistak: Dalí, Miró... 
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Ondoren, ikasleek haien artelan surrealistak sortu beharko dituzte.  Horretarako, 

objekturen bati bere erabilgarritasuna kendu beharko diote. Hau egiteko modu 

desberdinak egon daitezke: marrazki baten bidez, collage baten bidez, benetako 

errepresentazio baten bidez (klaseko objektuak erabiliz) e.a.  

Ariketa hau egiteko irakasleak materialak eraman beharko ditu klasera: aldizkariak, 

guraizeak, itsaskina, eta abar.  

Sortutako lana pertsona baten errepresentazioarekin izango du harremana, hau da, 

obra surrealista honetan pertsonak eta beren ezaugarriak izango dira protagonistak. 

Hau izan daiteke sortze-lan surrealista baten adibidea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SURREALISMOA: 

1. Aldizkarietan irudi interesgarriak 

bilatu, kasu honetan, iragarki batetik 

hartutako irudia da. 

2. Irudian agertzen diren objektuei 

beren benetako funtzioa kendu edo 

aldatu, kasu honetan bere funtzioa 

galtzen duen mahai bat ikus dezakegu, 

izan ere, mahaia gauzak uzteko da, eta 

erdian hutsunea izanik, honek ez du 

horretarako balio. Era berean, aulkiek 

ez daukate hankarik, beraz, nola 

eusten dira airean? 

3. Beharrezkoa izatekotan lana beste 

baliabide plastikoekin osatu (margoak, 

errotulagailuak, tenperak...). 
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3. Informalismoa: 

Informalismoa II. Mundu Gerraren ondoren sortutako mugimendu artistikoa izan zen. 

Mugimendu honi dagozkion obra gehienak abstraktuak dira, non artistek erabiltzen 

dituzten materialek garrantzi handia duten. Hauek dira korronte honi dagozkion 

obretako batzuk: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COCKTAIL PARTY 

ANTONIO SAURA (1960) 

 

CUERDAS DE MEMORIA 

LAURENT JIMÉNEZ-
BALAGUER (1998) 

 

GRAVITACIÓN 

EDUARDO CHILLIDA 

(1993) 

 

MURAL 

JACKSON POLLOCK 
(1943) 
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Beraz, zer da informalismoa? 

Ikasleei galdetuko zaie obra hauek ikusirik zein izan daitezkeen informalismo arte 

mugimenduaren ezaugarriak. Irakaslea ezaugarri horiek arbelean apuntatzen joango 

da, eta gero informalismoa zertan datza azalduko die:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informalismoa eta honek suposatzen duena (ehundura, kolore, material... desberdinen 

arteko nahasketa abstraktua) egunerokotasunean ere aurkitu dezakegu. Beraz, klase 

honetan horrelako objektuak bilatu beharko ditugu, eta hauei argazkia atera. Dena 

den, abstraktu puntu hori mantentzeko, ez da ikusi behar objektua zein den. 

 

INFORMALISMOA 

 Europan sortu zen. 

 Kolore eta ehundurei ematen zaie garrantzia. 

 Material anitzak erabiltzen dituzte. 

 Obra abstraktuak dira. 

 Artista surrealistak: Pollock, Chillida... 
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Hau izan daiteke adibide bat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behin argazki desberdinak atera dituztela, erretratu bat sortu beharko dute haiekin. 

Horretarako kontuan hartu beharko dute argazki bakoitzean agertzen diren ehundura 

eta koloreak zein gorputz atalarekin lot daitezkeen. 

 

 

 

1. Ikasgelatik kanpo atera gara (klasean aukera gutxiago baitaude). 

2. Interesgarriak izan daitezkeen objektuak bilatu: ehundura, kolore, forma... desberdinak 

eskaintzen dituztenak. 

3. Objektua aukeratu eta honen atal bati argazkia atera. Kontuz! Ezin da objektu osoa agertu! 

Kasu honetan egur zati bat hurbiletik ikusirik daukagu. Bertan erliebe gorabeheratsua nabari da 

eta marroi tonalitate desberdinak. Hala nola itzalak eta eguzkiak argitutako zatiak.  
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BALIABIDEAK: 

4. Perspektiba deuseztatu: 

Klasearekin hasteko, argazki desberdinak ikusiko ditugu non perspektiba aldatzen den 

eta efektu optiko bereziak sortzen diren (hemen eskuragai). 

 

Ondoren, ikasleek haien artelanak sortu beharko dituzte, beti ere perspektibaren 

aldaketaren bat izanda eta efektu optiko berriak sortuz.  Horretarako ikasleek beraiek 

pentsatu beharko dituzte moduak eta interpretatu. Argazki kamera batekin (irakasleak 

eraman beharko du) perspektibaren aldaketa horri argazkia aterako zaio. Argazki 

horietan ikasleak izango dira protagonistak, eta ez objektuak. 

Hau izan daiteke sortze-lan mota honen adibide bat: 

 

 

 

 

https://ilusionesopticas.wordpress.com/2009/01/19/fotografias-con-la-perspectiva-adecuada/
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5. Irudien azpiegiturak:  

Irudien azpi-egiturak lortzeko bi ariketa mota egin ditzakegu: 

Lehendabizikoa, edozein irudi batetik abiaturik hauen azpian aurkitzen diren oinarrizko 

formak aterako ditugu, hau da, irudien azpi-egiturak hain zuzen ere. 

Horretarako irakasleak irudi desberdinak eramango ditu klasera: argazkiak, aldizkariak, 

egunkariak… Ikasleek pertsonak agertzen diren irudiak aukeratu beharko ditu. Ikasleek 

irudian agertzen diren elementu nagusiak identifikatu beharko ditu eta hauei forma 

geometrikoak eman beharko dizkio. Bukatzeko, lortutako irudiak koloreztatzeko arau 

batzuk sortuko dituzte guztion artean, hala nola: laukizuzenak berdez, zirkuluak gorriz, 

laukizuzenak eta zirkuluak bat egiten dutenean urdinez, eta abar. 

Hau izan daiteke adibide bat: 

            

 

 

 

 

 

 

ERABILITAKO ARAUAK: 

- Triangeluak arrosak. 

- Laukizuzenak berdeak. 

- Triangeluek eta laukizuzenek bat 

egiten dutenean morea. 

- Gainontzekoa libre. 
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Azpi egiturekin lant daitekeen bigarren jardueran, berriz, klaseko edota eskolako 

edozein txoko hartu eta bertan agertzen diren forma geometrikoak hartzean datza. 

Forma horiekin collage bat egin dezakegu, proiektuarekin lotzeko erretratu edo 

pertsona baten adierazpena izan beharko dena. 

Hau izan daiteke adibide bat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behin mugimendu eta baliabide artistiko guzti horiek ikusirik, ikasleek liburuxka bat 

sortu dezakete bakoitzaren ezaugarriak argi izateko. Orrialde bakoitzean mugimendu 

edo baliabidearen ezaugarriak eta gehien gustatu zaien obra agertu daitezke, baita 

egin dituzten lan propioak ere (argazkiak behintzat). 

Beste aldaera bat: liburuxka izan ordez kartelak izan daitezke. Kartel bakoitzean 

mugimendu edo baliabide bakoitzaren ezaugarriak eta obrak agertu daitezke. 

Ondoren, kartel bakoitzaren ondoan ikasleek sortutako lanak jarri ahalko dira eta 

eskolako gainontzeko ikasleei erakusketara gonbidatu. 

 

 

 

 

 

Argazkian gorriz 

inguraturik agertzen 

diren formak erabili 

dira konposaketa 

egiteko. 
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Selfie-ak eta erretratuak: 

1. “Koadroaren barruan sartu” rol-jokoa. 

Ariketa hau egiteko hiru erretratuen koadroak erabiliko ditugu: 

 

 

 

 

 

Erretratu bakoitza aztertzeko rol-joko bat egingo dugu. Ikaskide bat “koadroaren 

barruan” sartuko da, hau da, bera koadroan agertzen den pertsonan bihurtu beharko 

du. 

Gainontzeko ikasleek galderak egingo dizkiote. Hauek izan daitezke galdera horien 

ereduetako batzuk. 

 Zer ari zara ikusten zure inguruan? 

 Nola sentitzen zara? Eroso zaude? 

 Zergatik ateratzen zara horrela? Zer objektu dituzu ondoan? Zergatik? 

Beraz, ariketa honekin lortu nahi dena da historikoki erretratuak ez zirela eguneroko 

egoera bat (orain argazkiak izan daitezkeen moduan), eta nola hauetan ateratzeko 

posatu egin behar zutela (ez dira modu naturalean agertzen, “ongi” edo dotore baizik). 

Gainera “ongi” ateratzearen horrek gaur egun ere oraindik pisua dauka, besteen iritzia 

oraindik asko axola zaigulako (hala ere, hau hurrengo puntuan landuko dugu). 

 

MARQUÉS DE SAN 

ADRIAN 

Francisco de Goya 

(1804) 

 

EL PRINCIPE 

BALTASAR CARLOS 

Diego Velázquez 

(1635) 

 

LA GIOCONDA 

Leonardo Da Vinci 

(1503 - 1506) 
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2. Gaur eguneko selfie-n inguruko hausnarketa. 

Gaur egun gure erretratuak selfie-ak direla esan dezakegu. Selfie-ak norbanako 

bakoitzak bere buruari ateratzen dizkion argazkiak dira, eta egungo gazteek, egunean 

zehar horrelako asko egiten dituzte sare sozialetara igotzeko.  

Ariketatxo honetan hauen inguruko hausnarketa bat egingo dugu zenbait adibide 

ikusiz. Horrelako argazkiak erabili ditzakegu: 

 

Gainera, etxetik ere haiek dituzten argazkiak, erretratuak, ekarri beharko dituzte: 

txikitako argazkiak (Haur Hezkuntzan egiten duten albuma, adibidez), haiek egiten 

dituzten selfie-ak (gurasoen mugikorrekin, argazki kamerarekin, lagunekin, anai-arreba 

nagusiekin, e.a.), etxean aurkitzen dituzten erretratu desberdinak (zaharrak, ezkontza 

argazkiak, eta abar). 

Hausnarketa gidatzeko, irakasleak horrelako galderak erabili ditzake: 

 Selfie-ak ezagutzen dituzue? 

 Zuek horrelako argazkiak egiten dituzue? 

 Zertarako egiten ditugu? Eta norentzat? 

 Uste duzue gure burua den bezalakoa erretratatzen dutela? 

 “Borratu, gaizki ateratzen naizela” esaldia ezaguna egiten zaizue? 
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 Zenbat alditan errepikatu behar da egindako argazkia konbentzituak geratu 

arte? Zergatik gertatzen da hori? 

Beraz, ariketa honekin gehiegizko “argazki-gezur” hauei buruz hausnarketa egitea da, 

eta nola gizarteak (publizitateak, modeloak, aktore eta aktoresak…) inplizituko bada 

ere guregan eragiten duen argazkiak ateratzeko orduan eta baita argazkietan 

ateratzeko moduan ere. Honen gainean jarrera kritiko bat garatzea beharrezkoa da 

“emakume eta gizon idealen” estereotipoetan ez erortzeko. 
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3. Gure selfie-erretratua egiten. 

Proposamen didaktikoarekin amaitzeko, beren buruaren selfie-erretratua egingo dute 

ikasleek.  

Hau burutzeko hurrengo prozedura jarraituko da: 

1. “Where children sleep” argazki bilduma erakutsiko zaie ikasleei, eta honen 

inguruko hausnarketa bat egingo dute. 

a. Zer islatzen du argazki bakoitzak? 

b. Jakin dezakegu nola bizi den argazki horietako ume bakoitza gutxi 

gorabehera? 

 

2. Ikasleei beren selfie-erretratua egitea eskatuko zaie. Honek zenbait baldintza 

bete beharko ditu: 

a. Bere burua agertu behar du. 

b. Ikasitako mugimendu edo baliabide artistikoren bat agertu behar du: 

kubismoa, surrealismoa, informalismoa, perspektibaren deuseztatzea, 

azpiegiturak... 

c. Bere bizitzaren ezaugarriren bat ezagutzeko balio behar du. 

 

3. Azkenik, gainontzeko klase-kideei erakutsiko zaie sortutako lana eta haien 

arteko balorazio bat egingo dute (bai sortze lana bai ikasitakoari buruz ere). 
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Gaitasunen garapen maila eta edukien garapen maila kalkulatzeko irizpideak:  

8 jarduerako proiektuetan: 

Gaitasuna edo edukia 

landu den jarduera 

kopurua 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Garapen maila %12.5 %25 %37.5 %50 %62.5 %75 %87.5 %100 

 

6 jarduerako proiektuetan: 

Gaitasuna edo edukia landu den 

jarduera kopurua 
1 2 3 4 5 6 

Garapen maila %16.6 %32.2 %48.8 %66.4 %83.1 %100 
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3.7 EBALUAZIOA: 

Lehen Hezkuntzako orientabide didaktikoek esaten duten moduan, “ebaluazioaren 

helburu nagusia informazioa jasotzea da, ikasleen irakaskuntza prozesua benetako 

aurrerakuntza bat etor daitezen” (1999, 35. orr). Beraz, irakasleak ebaluazioetatik 

jasotzen duen informazioa irakaskuntza prozesua hobetzeko bide bat izan beharko 

luke: metodologia hobetzeko, edukiak ikasle bakoitzaren beharretara egokitzeko, e.a. 

Beraz, ebaluazioa banakakoa (ikasle bakoitzaren berezitasunak kontuan hartuko 

dituena), etengabea (eguneroko lanetan oinarrituko dena) eta formatiboa izango da 

(irakaskuntza-ikaskuntza prozesua hobetzeko balioko duena). 

Hori lortzeko, hiru ebaluazio momentu nagusi bereizten dira: 

 Hasierako ebaluazioa: 

Ebaluazio mota honekin ikasleek dituzten aurre-ezagutzak, interesak, gaitasunak, 

ikasteko moduak, eta abar kontrolatu daitezke. Hau da, ikasle bakoitza unitate baten 

hasieran nola dagoen ikusteko balio du, eta hortik aurrera edukiak eta metodologia 

moldatu daitezke.  

 Prozesuaren bitarteko ebaluazioa: 

Irakasleak momentu oro arituko da ikasleak ebaluatzen, behaketarekin bada ere. 

Ebaluazio hau ikasleak nola moldatzen ari diren ikusteko balio du: edukiak barneratzen 

ari diren edo ez, helburuetara hurbiltzen diren, e.a. Ebaluazio honetan ikusten denaren 

arabera irakasleak unitatearen martxa aldatu dezake. 

 Amaierako ebaluazioa: 

Amaierako ebaluazio hau ikasleek ikasi dutena egiaztatzeko balio du. Hau da, unitate 

bakoitzaren hasieran aurreikusitako helburuak lortu diren edo ez baloratzen du, eta 

prozesuaren inguruko hausnarketa egitera bideratzen du irakaslea eta baita ikaslea 

ere.  

Beste alde batetik, ez dugu ahaztu behar noten buletinean zenbakizko nota bat agertu 

behar dela. Hau justifikatzeko, alderdi kualitatiboez gain,  datu kuantitatiboak ere 
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beharrezkoak dira. Emaitza hori lortzeko irakasleak unitate bakoitzari dagozkion 

errubrika batzuk sortu ditzake. Errubrika horietan irakasleak lortu nahi diren helburuak 

eta eskuratu beharreko edukiak zehaztuko ditu eta hauen lorpen maila jakiteko eskala 

bat sortuko du. Behin errubrika beteta, zenbakizko emaitza bat izango du. 

Tauletan ikusi dezakegun moduan, edukiak ebaluatzeaz gain, jarrera ere ebaluatuko 

da. Hurrengo orrialdean  jarrerari dagokion errubrika baten adibidea aurkituko dugu: 

“talde lanean aritzen da modu egoki batean: gainontzeko ikasleak errespetatzen ditu 

eta parte hartze aktiboa du (ideiak eta soluzioak proposatzen ditu)”. 

 

IRAKASGAIA: Arte hezkuntza. 

IRAKASLEA:_______________ 

IKASLEA:_________________ 

DATA: ____________________ 

IRIZPIDEAK OSO ONGI 

3 

ONGI  

2 

NAHIKO 

1  

ZAILTASUNAK  

0 

Gainontzeko ikasleak 

errespetatzen ditu, ez 

irainik, ez mehatxurik, ez 

kolperik. %25 

Gainontzeko ikasleekin ez 

du errespetu faltarik izan. 

Gainontzeko 

ikasleekin 

errespetu falta izan 

du baina behin 

bakarrik. 

Gainontzeko ikasleekiko 

errespetu faltak izan ditu, 

behin baino gehiagotan 

baina ez dira oso larriak 

izan (irainak bakarrik). 

Gainontzeko 

ikasleekiko 

errespetu faltak 

izan ditu behin 

baino gehiagotan 

eta oso larriak 

izan dira (irainak, 

mehatxuak edota 

kolpeak). 

Gatazkarik ez du 

sortarazi. 

%25 

Ez ditu inoiz gatazkak 

sortarazi, eta egotekotan, 

ez da gatazketan sartu. 

Ez ditu inoiz 

gatazkak sortarazi, 

baina gatazkak 

egon direnean, 

hauetan sartu da 

(lagun bat 

defendatzearren). 

Gatazka sortu du, baina 

egoera batean bakarrik.  

Behin baino 

gehiagotan 

gatazkak sortarazi 

ditu. 
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Behar duten ikasleei 

laguntzen die. %25 

Egoera ezberdinetan 

laguntza behar izan duten 

ikasleak lagundu ditu, 2 

aldiz baino gehiagotan. 

Egoera 

ezberdinetan 

laguntza behar izan 

duten ikasleak 

lagundu ditu 

egoera batean. 

Egoera ezberdinetan 

laguntza behar izan duten 

ikasleak ez ditu lagundu 

baina ez ditu oztopatu. 

Egoera 

ezberdinetan 

laguntza behar 

izan duten 

ikasleak ez ditu 

lagundu eta 

gainera oztopatu 

egin ditu. 

Parte hartze aktiboa du: 

ideiak eta soluzioak 

proposatzen ditu. 

%25 

Eskatzen zaionen eta 

horrela izan ez denean 

ideiak eta soluzioak 

proposatzen ditu. 

Eskatzen zaionean 

proposatzen ditu 

soluzio eta ideiak. 

Egoera batean bakarrik 

proposatu ditu ideiak edo 

soluzioak. 

Ez du ez ideiarik 

ez soluziorik 

proposatzen. 

 

Hurrengo taulan aurreko errubrika kalifikatzeko eskala aurkituko dugu: 

 

LORTUTAKO PUNTUAZIOA KALIFIKAZIOA 

12-10 10-9 

9-7 7-8 

6-4 5-6 

1-3 4 baino gutxiago 

 

Bukatzeko, ikasleek auto-ebaluaketak ere egingo dituzte unitate desberdinetan. Auto-

ebaluaketa galdetegiak ikasleek burutzen dituztenak dira. Hiru momentu egon daitezke 

hauek erabiltzeko, ebaluazio momentu bakoitzean lortu nahi denaren arabera: 

gaiarekin hasi baino lehen (nondik abiatzen diren ikusteko), gaiaren erdian (aurreratu 

dutena eta oraindik argi ez dutena ikusteko) eta gaiaren amaieran (zehaztuak zeuden 

helburuak lortu diren edo ez ikusteko). 
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4. ONDORIOAK / CONCLUSIONES: 

El objetivo principal de este trabajo ha sido demostrar, como bien dijo Imanol Agirre 

(1997), que existe una educación artística más allá de la expresión plástica. Una 

educación artística que incluya la capacidad de análisis perceptivo-cognitivo, que 

evoque el mundo en el que formamos parte, que integre contradicciones, que nos 

permita un modo de aprehensión, que ejercite nuestra percepción de la realidad, que 

nos enseñe a tolerar la ambigüedad, que despierte el vínculo social y que permita la 

expresión de la singularidad (Ellen Dissanayake, leído en López Cao, 2009, pág. 7).  

Es difícil conseguir estos objetivos teniendo en cuenta las pocas horas que destina a 

ello la última ley educativa (LOMCE, 2013), por mucho que diga lo siguiente acerca de 

la educación artística:  

“Las manifestaciones artísticas son aportaciones inherentes al desarrollo de la 

humanidad: no cabe un estudio completo de la historia de la humanidad en el 

que no se contemple la presencia del arte en todas sus posibilidades. Por otra 

parte, el proceso de aprendizaje en el ser humano no puede estar alejado del 

desarrollo de sus facetas artísticas que le sirven como un medio de expresión 

de sus ideas, pensamientos y sentimientos. Al igual que ocurre con otros 

lenguajes, el ser humano utiliza tanto el lenguaje plástico como el musical para 

comunicarse con el resto de seres humanos. 

Desde esta perspectiva, entender, conocer e investigar desde edades 

tempranas los fundamentos de dichos lenguajes va a permitir al alumnado el 

desarrollo de la atención, la percepción, la inteligencia, la memoria, la 

imaginación y la creatividad. Además, el conocimiento plástico y musical 

permitirá el disfrute del patrimonio cultural y artístico, al valorar y respetar las 

aportaciones que se han ido añadiendo al mismo” (Currículo de las enseñanzas 

de educación primaria en la comunidad foral de Navarra, BON núm. 17, 2014, 

pág. 122). 
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Pese a estas elocuentes palabras, son sólo 35 las sesiones que se le asignan a esta 

asignatura en todo el curso, reduciéndola a una hora semanal, frente a las cinco 

sesiones que puedan tener las lenguas o las matemáticas. 

Todos los objetivos citados anteriormente difícilmente se conseguirán si el 

profesorado no cambia su visión acerca de la educación artística. Deberían preparar las 

clases tal y como lo hacen con el resto de asignaturas, y no en base a festividades 

estipuladas por el calendario y actividades únicamente decorativas. Claramente esto 

no se consigue de un día para otro pero se pueden ir dando pequeños pasos para 

lograr una verdadera educación artística como informarse acerca de proyectos que se 

han hecho en diferentes escuelas, hacer pequeñas modificaciones en sus clases, 

programar pequeños proyectos, etc. 

La propuesta didáctica presentada en este trabajo ha querido demostrar que se puede 

programar una educación artística diferente. Dicha propuesta tiene como objetivo 

principal el ofrecer herramientas para que los alumnos y alumnas de 6-8 años 

construyan su identidad de una manera crítica y respetando a las demás personas que 

pueda encontrar en su comunidad, utilizando el arte y la cultura visual como vehículo 

de mediación. 

“La educación artística basada en la cultura visual está interesada en explorar temas 

políticos y sociales” (Efland, 2005, pág. 63). Es por eso que la propuesta didáctica 

presentada en este proyecto está construida en torno a la cultura visual y a la 

capacidad de reflexionar razonadamente, ya que tiene como objetivo principal ofrecer 

herramientas para que los alumnos y alumnas construyan su personalidad de una 

manera crítica mediante problemas o injusticias que encontramos en nuestra sociedad 

actual, como por ejemplo los estereotipos de género. 

La constante aparición de estereotipos sexistas ha hecho que la coeducación tenga un 

papel importante en dicha propuesta. Para cambiar la sociedad hay que romper con 

ciertos valores y roles sexistas que hoy en día aun están presentes, pero que muchas 

veces no nos damos cuenta de ellos. Nieves Ledesma (2010) propone ponerse unas 

“gafas críticas” para acabar con ello: 
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“Para prevenir, rechazar y superar el sexismo es preciso ayudar al alumnado a 

saber identificar las injusticias y discriminaciones sexistas en nuestro contexto y 

en otros contextos socioculturales, en nuestra época  histórica y en otras 

anteriores, aportándole unas “gafas críticas” que le sensibilicen contra el trato 

discriminatorio hacia mujeres y hombres por razones de género o por su 

orientación sexual” (Ledesma, 2010, pág. 52). 

Tampoco nos podemos olvidar como pilar fundamental de la propuesta didáctica la 

producción comprensiva (Agirre, 2005). Todas las actividades que encontramos en los 

diferentes proyectos tienen como meta crear producciones con sentido, que muchas 

veces no tienen porqué ser estéticas, pero que siempre tendrán como objetivo hacer 

reflexionar a los alumnos y alumnas. 

Preparar una propuesta didáctica es una tarea complicada que requiere pensar mucho 

cada uno de los pasos que se van a dar. En este caso, la propuesta anual se iba a 

componer de nueve unidades didácticas. Nunca antes había trabajado por proyectos y, 

pese a ver diferentes propuestas, me parecía más complicado unir todo un curso 

mediante proyectos. 

 Pero una vez creadas todas las unidades me di cuenta que varias de ellas tenían 

relación entre sí y que disponiendo de solo 35 sesiones no me iba a dar tiempo a 

profundizar en cada una de ellas debidamente. Por lo tanto, como varias de ellas 

compartían tema (por ejemplo la publicidad, los dibujos animados y los cómics), mi 

tutora, Amaia Arriaga, me propuso agruparlos y así creé los tres proyectos. 

Pero la metodología basada en proyectos necesita libertad a la hora de especificar los 

contenidos y los objetivos didácticos que se quieren conseguir a lo largo del curso 

académico, pero el currículum que tenemos hoy en día (LOMCE 8/2013) es muy 

específico entorno a la materia que hay que trabajar en cada asignatura, cerrando 

posibilidades antes de empezar.  

Por ello, a veces me ha resultado muy difícil seguir lo que propone el currículum de 

educación artística (“Currículo de las enseñanzas de educación primaria en la 

comunidad foral de Navarra”, 2014, pág. 123).  
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Por ejemplo, uno de los contenidos que se debería tratar en segundo de primaria son 

los cómics. Por lo que he podido ver en las prácticas escolares realizadas a lo largo de 

este cuarto curso del Grado de Maestro en Educación Primaria, es que los alumnos y 

alumnas de 6-8 años están en el proceso de aprender a leer o justamente han 

aprendido a hacerlo. Por ello, no creo que sus lecturas habituales sean los cómics sino 

cuentos fáciles con poca letra. De todas formas he querido hacerle un guiño a este 

contenido y presentar los cómics y los super-héroes que encontramos en ellos (que los 

alumnos y alumnas conocen porque han sido protagonistas de dibujos animados 

creados para ellos). 

Por otra parte, el currículum de la comunidad foral de Navarra (2014) señala los 

paisajes como uno de los contenidos que se deben trabajar en segundo de primaria. 

Específicamente se deberían “reconocer los paisajes como uno de los temas de la 

pintura a lo largo de la historia reproduciendo paisajes reales o imaginarios” (“currículo 

de las enseñanzas de educación primaria en la comunidad foral de Navarra”, 2014, 

pág. 123). Por ello una de mis unidades didácticas estaba dirigida a trabajar los 

paisajes. 

Sin embargo, al unir las diferentes unidades didácticas para crear proyectos, este 

contenido no encajaba en ninguno de los temas conductores de dichos proyectos, por 

lo que tuve que prescindir de él. De todas formas, esta unidad didáctica puede ser 

consultada en el primer anexo.  

Algo similar sucedió con otra de las unidades didácticas creadas en un principio, que 

tiene como tema principal la familia y los modelos de familia que nos podemos 

encontrar hoy en día. En este caso no fue una unidad didáctica creada a partir de un 

contenido específico del currículum sino una unidad creada para reflexionar en torno a 

la situación de diferentes tipos de familia. El tema podría estar relacionado con los 

estereotipos, sin embargo esta vez tuve que descartar la unidad por falta de tiempo en 

el calendario. Esta unidad didáctica también puede ser consultada en el segundo 

anexo.  
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No puedo terminar sin mencionar todo aquello que me ha aportado este trabajo de 

cara al futuro. Para empezar la importancia, la mayoría de las veces no reconocida, que 

tiene la educación artística como transmisor de valores sociales, como creador de 

oportunidades para construir la personalidad y como vehículo para acercarse a la 

reflexión crítica necesaria para ser una persona con criterio y no manipulable. 

Por otro lado, existe la necesidad de un cambio en el sistema educativo actual que 

abra las puertas a nuevas metodologías más activas y participativas. Para ello es 

necesario un currículo menos específico y más interdisciplinar en el que tengan cabida 

las inquietudes del alumnado y los imprevistos que puedan surgir a lo largo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por último, subrayar el trabajo y el estudio constante que exige esta profesión, tan 

bonita y tan complicada al mismo tiempo: la necesidad de aprender constantemente 

cosas nuevas para adaptarse a los cambios que vayan surgiendo tanto en la sociedad 

como dentro del aula, el máximo esfuerzo para llegar a todo el alumnado y el 

compromiso de dar siempre lo mejor de una misma. 

Y nunca olvidemos lo siguiente: 

“Hay libros que hablan, no solo con la boca de la literatura, y que se escuchan 

como una lección apasionante. Porque a veces se olvida que lo que hace 

diferente una enseñanza de otra es, sobre todo, la pasión de enseñar. Y es esa 

chispa la que enciende la pasión de aprender.” (Manuel Rivas, 2017, pág. 10). 
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6. ERANSKINAK: 

 6.1. LEHENENGO ERANSKINA: PAISAIEI DAGOKION GAIA: 

GURE MUNDUA. NATURALA EDO ARTIFIZIALA? 
 

Unitate honetan inguratzen gaituen munduaren gaineko hausnarketa egingo dugu, 

artelan desberdinak erabiliz. Zeintzuk dira paisaia naturalak eta zein artifizialak? Zertan 

desberdintzen dira? Zein da guretzat garrantzitsuagoa? Zein baloratzen da gehiago? 

1. Paisai naturalak vs. Paisai artifizialak. 

Ariketa honetan paisai natural eta artifizialen arteko bereizketa egingo da. 

Horretarako, ikasleei zenbait artelan erakutsiko zaizkie eta hauek sailkatu beharko 

dituzte eta sailkapen hori justifikatu. 

A. NATURALAK EDO ARTIFIZIALAK? 

 

 



102 

 

Arte hezkuntza: ikus kulturan eta hausnarketa kritikoan oinarritutako urte osorako proposamen didaktikoa. 

 

 

 

 

Sailkatu aurreko paisaien errepresentazioak, zure ustez, naturalak edo artifizialak 

diren: 

IRUDIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

NATURALA           

ARTIFIZIALA           

 

Bakarkako lana izango da, eta gero emaitzak klase guztiarekin komunean jarriko dira, 

bakoitzaren iritzi arrazoitua errespetatuz. 
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B. PAISAI MOTA BAKOITZAREN EZAUGARRIAK: 

Behin aurreko paisaiak zer diren komunean jarri dituztenean, hurrengo galdetegia 

bideratuko du irakasleak, ikasleen hausnarketa bultzatzeko helburuarekin: 

 Zeintzuk izan daitezke paisaia naturalen ezaugarriak? 

 Zeintzuk izan daitezke paisaia artifizialen ezaugarriak? 

 Non aurkitzen ditugu mota bakoitzeko paisaiak? 

 Gure inguruan zein paisai mota gailentzen da? Zergatik? 

 Gustatzen al zaizue bizi zareten lekua?  

 Geroz eta paisaia artifizial gehiago dago. Zer uste duzue honen inguruan? 

 

2. Gure mundua sortzen. 

Karla Gerard Estatu Batuetako artista bat da, eta bere obretan paisai mota desberdinak 

aurkitzen ditugu, kolore eta ehundura desberdinez beterikoak. Hauek dira bere obren 

adibideetako batzuk: 

 

Ikasle bakoitzak  bere paisaia margotu beharko du, bai Gerard-en artelanetan 

oinarrituz, bai bere mundu propioa sortuz. Margotzeaz gain, beste material asko erabil 

eta txertatu ditzakete (irakasleak eramango ditu: margo mota desberdinak, artilea, 

hostoak, harriak, plastikoa…). Egiten dituzten obra guztiak eskolan jarriko den 

erakusketa moduko batean aurkeztuko dituzte. 
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 6.2 BIGARREN ERANSKINA: FAMILIEI DAGOKION GAIA: 

FAMILIA DESBERDINAK. ONDO IKUSIAK DAUDE? 
 

Unitate honetan, gaur egungo gure gizartean aurkitzen ditugun familia mota 

desberdinen inguruan hausnarketa egingo dugu. Ongi ikusiak daude familia mota guzti 

hauek? Erantzuna ezetz izatekotan, zergatik gertatzen da hori?  

Hauek dira unitate honetan zehar aurrera eraman ahal izateko jardueren adibideetako 

batzuk: 

1. Familia mota desberdinen azterketa. 

Ariketa honek hiru zati nagusi izango ditu: lehendabizikoan aurre ezagutzak ikusiko 

dira, ondoren hausnarketa txiki bat egingo da eta azkenik ikasleek karta jolas batean 

arituko dira. 

A. AURRE EZAGUTZAK: 

Atal honetan ikasleek ezagutzen dituzten familien inguruan pentsatu beharko dute. 

Honekin haien aurre ezagutzak ikusteaz gain, ikasle taldea bizi den testuinguruan 

kokatu ahalko gara. 

Aurre ezagutza horiek detektatzeko hurrengo galdetegi hau burutuko dugu:  

* Gerta daiteke ikasleren batek bere familiaren inguruan hitz egin nahi ez izatea. 

Irakasleak kontuan hartu beharko ditu eman daitezkeen egoera desberdinak gaia 

sentsibilitatez lantzeko. 

 Nolakoa da zuen familia?  

 Nortzuk bizi zarete etxean? 

 Zuena ez den beste familia motarik ezagutzen al duzue? 

 Eskolan ba al dago zurea ez den bezalako familiarik? 

 

 

 



105 

Amaia Gale Zazu 

 

B. FAMILIA DESBERDINAK EZAGUTZEN: 

Behin ikasleek dituzten ideiak ezagututa, familia mota desberdinak agertzen diren 

marrazkia eta argazkiak aurkeztuko zizkie eta hauen inguruan hitz egingo da:  

 

Marrazki eta argazki desberdinei erreparatu eta gaur egun dauden familia mota 

guztiak aztertu ondoren, hurrengo galdetegia erantzun, hausnarketa egin ahal izateko: 

 Ezagutzen al zenituen familia mota guzti hauek? 

 Horrela ez izatekotan, zergatik dela uste duzue? 

 Beste familia motaren bat bururatzen zaizue? Zein? 

 Gure gizartean ordezkatuak al daude familia mota hauek guztiak? Zergatik? 
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C. “FAMILIAK” KARTA JOLASA: 

Pirritx eta Porrotxen karta jolasera jolastuko dute ikasleek, bertan aipaturiko familia 

mota desberdinak agertzen direlako.  

 

Karta hauetan jolastu ordez, eta denbora izatekotan, ikasleek beraien karta propioak 

sortu ahal dituzte, familia mota guzti horiek irudikatuz. 
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2. Familia mota guztiak aldarrikatzeko bideoa. 

Ariketa honetan, aurreko jardueran ikasitakoa eramango dugu praktikara. Horretarako, 

ikasleek familia mota guztiak agertzen diren antzerkitxo edo sketch batzuk sortu 

beharko dituzte. 

Bideo honekin familia guzti horiek existitzen direla erakutsi eta aldarrikatu nahi da, 

beraz gidoiak horrekin zerikusia izan beharko du. 

Adibidea: 

Lau sketch egin lau familia mota desberdinak erakutsiz (“arrunta”, guraso bakarrekoa, 

guraso homosexualdunak eta aiton-amonekin bizi dena). 

Sketch horietako bakoitzean haur bat agertuko da familia mota bakoitzarekin eta lagun 

talde bati erakutsiko die. Horrelako elkarrizketa bat sortuko dute sketch bakoitzean: 

“- Hauek nire gurasoak dira. Bi ama ditut nik. 

- Bi ama? Ze arraroa den zure familia! 

- Arraroa zergatik? Nire gurasoek asko maite naute, zuri bezala!” 

Behin sketch-ak sortu dituztela, ikasleek bideoa editatu eta muntatu beharko dute. 

Horretarako movie-maker (ordenagailuan programa instalaturik izatekotan) edo 

wevideo (interneteko programa) programak erabiliko dira. Irakasleak azalduko die nola 

jartzen diren egindako bideo guztiak eta nola txertatzen diren musika, irudiak edo 

testuak.   

Horrela familia mota desberdinak erakutsiko eta aldarrikatuko dira, izan ere hori da 

ariketa honekin lortu nahi den helburu nagusia. 
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3. Bideoaren erakusketa. 

Behin bideoa sortu eta grabatu dutela, ikastetxeko gainontzeko ikasleei (edota zenbait 

mailei) erakutsiko zaie. 

Ariketa honi hasiera emateko, bideoa ikusteko etorri diren ikasleei guk klasean 

burututako lehendabiziko galdetegia egin ahal zaie: 

 Nolakoa da zuen familia? 

 Nortzuk bizi zarete etxean? 

 Zuena ez den beste familia motarik ezagutzen al duzue? 

 Eskolan ba al dago zurea ez den bezalako familiarik? 

Ondoren, eta bideoa erakutsi baino lehen, ikasleek dauden familia mota guztiak 

azalduko dituzte. Horretarako haiek aukeratuko dute modua, baina beti ere produktu 

artistiko bat sortu beharko dute. 

Ondoren bideoa erakutsiko zaie eskola guztian zehar familia mota guztiak 

aldarrikatzeko, askotan horietako batzuk gizartean gaizki ikusiak baitaude eta 

ondorioz, ezkutatuak. 
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